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Noot: 

Ik denk dat de handleiding behoorlijk compleet is, maar er zijn onderdelen die ik 

niet helemaal begrijp, niet goed werkend krijg of over het hoofd gezien heb. 

Ook wat het doel van bepaalde pagina’s is, is soms niet helemaal duidelijk. 

Graag ontvang ik aanvullingen, opmerkingen, suggesties, lesideeën, enz. die de 

handleidingen kunnen verbeteren en uitbreiden.  

Ook handige CSS-scriptjes en tips zijn welkom. 

          rhvanloenen.xerte@gmail.com 

Ronald van Loenen 
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Deel 1b,introductie paginatypen behandelt alle paginatypen die in Xerte 

voorkomen. 

Deze handleiding is met bedoeld voor het maken van zelfstandige 

Xertepagina’s / leerobjecten die bijvoorbeeld op websites en in elo’s geplaatst 

kunnen worden, maar gaat niet in op actieve koppelingen met 

leerlingenvolgsystemen en dergelijke. Daarvoor komt t.z.t. misschien een 

aparte handleiding. 

Van deze handleidingen 1a en 1b is het de bedoeling dat iedereen eigen 

leerobjecten kan maken, van eenvoudige tot complexe. Dat is geen probleem 

omdat de basisleercurve van Deel 1b,intrucsuctie paginatypen behandelt alle 

paginatypen die in Xerte voorkomen. 

Deze handleiding is met bedoeld voor het maken van zelfstandige 

Xertepagina’s / leerobjecten die bijvoorbeeld op websites en in elo’s geplaatst 

kunnen worden, maar gaat niet in op actieve koppelingen met 

leerlingenvolgsystemen en dergelijke. Daarvoor komt t.z.t. misschien een 

aparte handleiding. 

Van deze handleidingen 1a en 1b is het de bedoeling dat iedereen eigen 

leerobjecten kan maken, van eenvoudige tot complexe. Dat is geen probleem 

omdat de basisleercurve van Xerte heel laag is. Alles wat nodig is zijn teksten, 

afbeeldingen, audiobestanden en video’s die geordend in de verschillende 

pagina’s worden ingevoegd of er aan worden gekoppeld. Alle pagina’s kunnen 

zonder programmeren gebouwd worden. Wil je wel zaken aanpassen of 

uitbreiden dan kun je je op allerlei niveaus uitleven.Xerte heel laag is. Alles wat 

nodig is zijn teksten, afbeeldingen, audiobestanden en video’s die geordend in 

de verschillende pagina’s worden ingevoegd of er aan worden gekoppeld. Alle 

pagina’s kunnen zonder programmeren gebouwd worden. Wil je wel zaken 

aanpassen of uitbreiden dan kun je je op allerlei niveaus uitleven. 
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1. Introductie 

 

1.1. Wat is Xerte Online Toolkit 

Xerte Online Toolkit is een serverbased object georiënteerde online auteurstool 
waarmee je leerobjecten kunt maken. Leerobjecten is een ruim begrip. Je kunt 
denken aan modules, het maken van inhoudelijke leerlijnen, enz. Je kunt ook 
zeggen ‘een leerobject is een verzameling bij elkaar horende pagina’s’, en op 
elke pagina staat (leer)materiaal. Het serverbased wil zeggen dat zowel Xerte 
Online Toolkit als alle gemaakte leerobjecten via internet te benaderen zijn. 
Het object georiënteerde betekent  dat gebouwd wordt door gebruik te maken 
van icoontjes pagina’s openen. De pagina wordt vervolgens gevuld met 
(leer)materiaal als teksten, afbeeldingen en/of media, zonder dat men hoeft te 
programmeren. Er kunnen korte of langere interactieve leerobjecten gebouwd 
worden 
De leerobjecten kunnen ook geëxporteerd worden om zo als onafhankelijke 
module aan een Elektronische Leeromgeving (ELO) te worden toegevoegd. 

 

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van Xerte Online Toolkit 3.0 
hoort bij deze handleiding een leerobject met voorbeelden van alle 
beschikbare paginatypes. Deze vormen hier uiteindelijk geen geheel maar 
geven alleen mogelijkheden aan. 

 

Xerte Online Toolkit is open source en het bouwen van deze tool zelf gebeurt 
door vrijwilligers. Xerte Online Toolkit neemt anno 2015 een grote vlucht en 
wordt in Nederland, Engeland, Noorwegen, België, Frankrijk, Japan, Polen 
Tsjechië en Amerika gebruikt. Het aantal taalmodules om met Xerte Online 
Toolkit te kunnen werken neemt enorm toe. 

 

Sinds versie 3.0 is een editor toegevoegd wat het gebruiksgemak voor de 
auteurs enorm vergroot en waardoor het tekstgedeelte van de pagina’s veel 
beter, mooier en overzichtelijker gemaakt kan worden. 

 

Omdat zowel Xerte Online Toolkit als de handleidingen continue uitgebreid of 

aangepast worden, kunnen begrippen in de handleiding en in Xerte Online 

Toolkit soms wat afwijkend zijn. In Xerte Online Toolkit vind je soms nog 

Engelse begrippen terug. Deze begrippen zijn dan nog niet vertaald in de 

vertaaltool XerteTrans. Geef dit door op het forum zodat de begrippen vertaald 

kunnen worden 
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Alle bestanden, handleidingen, voorbeelden, toegang forum, enz. zijn te 
vinden op de Xerte Community: 

http://www.xerte.org.uk/index.php?lang=nl&Itemid=547 

  

http://www.xerte.org.uk/index.php?lang=nl&Itemid=547
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1.2. Begrippen 

XOT Is de afkorting voor Xerte Online Toolkit 

Subpagina’s Veel paginatypen maken gebruik van onderliggende 
pagina’s. Zo kunnen er bij ‘Navigatoren knop’, 
subpagina’s aangemaakt worden met een eigen 
knop. 

Eigenschappen Op de pagina’s zijn standaard een aantal 
Eigenschappen mogelijk. 

Eigenschappen die voor zich spreken 
worden niet bij elke pagina benoemd. Dit 
zou de handleiding alleen maar onnodig 
groter maken. 

 

Extra eigenschappen Veel pagina’s hebben naast de 
standaardeigenschappen ook Extra Eigenschappen 
die gebruikt kunnen worden. Op een paginascherm 
staan die aan de rechterkant. 

Opties (Extra) 
eigenschappen 

Veel eigenschappen hebben opties waarmee een 
eigenschap ingesteld kan worden. 

Eigenschappen, 
opmerking 

Alle eigenschappen met een geel driehoekje en een 
gekleurd vlak zoals in het voorbeeld hieronder, 
worden in de huidige versie niet meer gebruikt. 

 

Template  Rechts in de werkruimte kan men kiezen uit diverse 
project templates. Een template is de basis voor een 
specifiek leerobject met specifieke eigenschappen 
zoals o.a. Decision Tree-, Xerte Online Toolkit- en 
Bootstrap template. 

Thema Thema van een specifiek leerobject. Dit thema 
wordt gekozen nadat het leerobject is aangemaakt. 
Organisaties kunnen hun eigen thema (laten) 
maken. 

SCORM  Zie 5.2.7. Extra eigenschappen basisinstellingen 

WYSIWYG editor  

 

De WYSIWYG (HTML) editor is een apart / eigen 
onderdeel binnen de tekstblokken van de pagina’s, 
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naast de andere mogelijke eigenschappen van een 
pagina die je via de wizard kunt invullen. 

Wizard Een voorgedefinieerde pagina met invulvelden om 
snel een leerobject te kunnen maken. 

LMS Leerling Management Systeem, bijvoorbeeld 
Moodle, Pedit, Chamilo, Smartschool… 

Boomstructuur De boomstructuur is de 
paginastructuur aan de linkerkant in 
het werkvenster van een leerobject 
in Xerte Online Toolkit.  

Label Bij veel pagina’s en subpagina’s staat een veld met 
de naam ‘Label’. Dit is de naam die ook in de 
menustructuur staat. Door gaat goed gebruik van 
ete maken kun je in de menustructuur als zijn wat 
opdrachten en antwoorden zijn. Dat zoekt 
makkelijker terug. 

 

1.3. Structuur handleiding 

Deze handleiding bevat eerst algemene onderwerpen. Deze zijn van toepassing 

op alle templates en paginatypes.  

Bij elk paginatype van het Xerte Online Toolkit template is de indeling als volgt: 

• een korte omschrijving  

• een afbeelding van een bijbehorend uitvoerscherm 

• een mogelijk gebruik in de praktijk 

• een overzicht van de eigenschappen van een pagina met de bijbehorende 

opties. 

• een overzicht van de meest gangbare Extra eigenschappen van de 

(sub)pagina’s met de bijbehorende opties. 

 Het voert te ver om alle vaak technischere eigenschappen ook in deze 

handleiding mee te nemen. Mocht iemand deze gebruikt en uitgewerkt 

hebben, dan horen we dat graag en willen we die opnemen in deze 

handleiding 

In de handleiding staan achter de paginatypes soms sterren. Deze geven aan of 

een paginatype makkelijk of moeilijker te maken is. 

Zie hiervoor 5.15. 
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1.4. Algemene informatie over de type pagina’s 

Voor een kort overzicht, zie de bijlage ´Snelgids Xerte Online Toolkit’. 

 

 

2. Voorbereiding 

2.1 Algemene werkwijze vullen van een leerobject 

• Werk eerst uit wat je wilt bouwen door bijvoorbeeld een leerlijn te maken. 

• Verzamel in een aparte map al het benodigde materiaal als teksten, 

afbeeldingen, video’s, audiobestanden, internetadressen, enz. wat bij één 

leerobject hoort. Zorg voor een duidelijke benaming van de bestanden. 

• Gebruik voor videofragmenten .mp4. 

• Kijk en noteer welke paginatypes je bij welk onderdeel in het leerobject wilt 

hebben. (zie 2.3 storyboard) 

• Bouw pagina voor pagina en controleer steeds de werking. Voor later. Om 

de pagina te bekijken waarmee je bezig bent, druk op ‘Shift’ en klik op 

‘Toon’ 

 

2.2. Oude flashbestanden 

Xerte Online Toolkit is van oorsprong een flash georiënteerd programma, maar 
is/wordt omgezet naar HTML5 waardoor het uitstekend werkt op elk device. Bij 
sommige eigenschappen en Extra eigenschappen staat een flashsymbooltje (f).  
Om ervoor te zorgen dat ook oude leerobjecten blijven werken zijn deze flash-
onderdelen nog zichtbaar. Uiteindelijk zullen alle flash-onderdelen uit Xerte 
Online Toolkit verdwijnen. 

Hier en daar kunnen op pagina’s meldingen voorkomen als 
hiernaast. Dit soort meldingen geven aan dat de betreffende 
optie 'obsolete' is geworden. Dat betekent dat het een optie is die in een ouder 
leerobject is gemaakt. Dat je deze nog wel kunt zien en aanpassen in oude 
leerobjecten, maar dat als je een nieuw leerobject maakt je deze optie niet 
meer zult zien of kunnen kiezen. Dit heeft te maken met de 'backwards 
compatability' met oudere Xerte versies. 

 

2.3. Storyboard 

Maak gebruik van een storyboard (bijvoorbeeld in een tabel in Word) met 
daarin per pagina welk paginatype, welke teksten, linken naar audio- en 
videofragmenten, welke afbeeldingen enz. Dit zal zeker frustraties vermijden. 
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Een voordeel van het gebruik van een storyboard is dat je de teksten snel kunt 
kopiëren en in de pagina’s kunt plakken. 

In de bijlagen vind je sjablonen / voorbeelden van storyboards om te 
gebruiken. 

 

2.4. Thema’s en sjabloon leerobject 

Werk je met leerobjecten die voor een deel altijd dezelfde startpagina’s en 

eindpagina hebben, dan is het handig om een leerobject te maken met alle 

gewenste en terugkerende informatie in de eerste en laatste pagina, alsook de 

standaardinstellingen. 

Kopieer daarna het sjabloon voor een nieuw leerobject, verander de naam en 

in het leerobject de titel. 

Je kunt ook aan je beheerder vragen deze pagina’s standaard aan jouw 

template toe te voegen zodat, wanneer je een nieuw leerobject aanmaakt, 

deze pagina’s automatisch al zijn toegevoegd. 

Met ingang van de versie 3.5 kun je deze pagina’s ook uit eerdere leerobjecten 

kopiëren. 

 

3. Algemeen 

3.1. De editor 

Xerte Online Toolkit heeft vanaf de versie 3.0 een editor zoals die standaard bij 
veel programma’s voorkomt. Overal waar een tekst- of titelvak is binnen Xerte 
Online Toolkit kan met deze editor gewerkt worden. Hiermee ontstaat de 
mogelijkheid om tekstvelden optimaal weer te geven. Ook het plaatsen van 
schaalbare afbeeldingen behoort nu tot de mogelijkheden. 

Dit is een extra mogelijkheid naast de al aanwezige eigenschappen van de 
diverse pagina’s. 

 
 

Onderzoek goed welke opties er met de editor allemaal  mogelijk zijn en kijk 
vooral ook naar de knop [Stijl]. Hiermee kun je onderdelen in de editor een stijl 
toevoegen, zoals er hierna een paar zijn afgebeeld 
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Hiermee kunnen bijvoorbeeld juiste en niet juiste antwoorden beter worden 
aangegeven of belangrijkere tekstonderdelen worden geaccentueerd. Ook een 
dialoog zou zo duidelijker getoond kunnen worden. 

 

Afbeeldingen zijn bijvoorbeeld prima in te voegen in een teksteditor. Bij 
sommige paginatypen is het invoegen van een afbeelding ook een aparte 
eigenschap. In dat geval is er aan die afbeelding een interactiviteit gekoppeld, 
bijvoorbeeld bij pagina’s met ‘hotspots’(aanklikbare delen op het scherm) en 
de ‘afbeeldingsviewer’,  waarin op een afbeelding kan worden ingezoomd.  

 

Zet eerst de tekst in de editor en plaats daarna afbeeldingen op de juiste 
plekken. Werkt net iets handig om de afbeelding goed te kunnen 
positioneren. 

 

3.2. Gebruik afbeeldingen, standaard en interactief 

• Standaard plaats je afbeeldingen in de teksteditor, maar als afbeeldingen 

nodig zijn voor een interactiviteit, dàn staat er bij de eigenschappen op de 

betreffende pagina de optie ‘Afbeelding’.  Bijvoorbeeld bij de paginatype 

‘Media > afbeeldingsviewer’ en ‘Navigatoren > Nieuw venster’ is er een 

aparte eigenschap voor afbeeldingen nodig voor de bijbehorende 

interactiviteit. 

Geef de afbeeldingen duidelijke en herkenbare namen zodat die later altijd 

snel terug te vinden zijn. Namen als image001, image002 zijn absoluut 

onhandig. Hetzelfde geldt overigens voor alle andere gekoppelde 

bestanden. 

• De opties Beschrijving afbeelding  horen als geheugensteuntjes bij de 

afbeeldingen van de Eigenschappen en de Extra eigenschappen zodat jij 
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weet wat de afbeelding voorstelt als de naamgeving niet echt duidelijk is. 

Gebruikers zien die beschrijving niet. 

De toegestane bestandstypes zijn JPG, PNG en GIF.  

 

Opmerking 

Ingevoegde afbeeldingen via de editor kunnen geschaald worden, maar kunnen 
nooit betrokken bij de interactieve mogelijkheden van Xerte. Bij absoluut 
schalens wordt de afbeelding altijd weergegeven in de aangegeven pixels. 

Bij het schalen met percentages wordt de afbeelding aangepast aan het 
schermformaat, waardoor afbeeldingen nog beter op een scherm passen. 

 

Afbeeldingen die gebruikt worden bij een interactiviteit moeten via de 
Eigenschappen of de Extra eigenschappen worden toegevoegd. Sommigen 
hiervan worden gecomprimeerd tot een formaat van ongeveer 550 bij 330 
pixels. Dat geldt vooral voor de pagina’s die een vergrotingsoptie hebben zoals 
de pagina’s 

• ‘Afbeeldings viewer’ (viewer heeft inzoomoptie, origineel moeten wel groot 
zijn om een beter zoombeeld te krijgen) 

• ‘Afbeelding, tekst en geluid’  

• ‘Geavanceerde afbeelding’ (heeft via Extra eigenschappen een 
vergrootglas) 

• ‘Morph afbeeldingen’ 

• ‘Geannoteerde hotspot’ 

• ‘Hotspot afbeelding’  

• ‘Memory (95 x 130, gebruik kleine afbeeldingen, mooier beeld)) 

 

Sommige pagina’s met interactiviteit op de afbeelding behouden het originele 
formaat of worden mee geschaald met het venster zoals  

• ‘Hotspot connector’  

• ‘Slideshow’ (schaalt mee) 

• ‘Hotspot afbeelding’ (schaalt mee) 

• ‘Sleepoefening’ 

 

3.3. Afbeeldingen plaatsen in de editor 

Via de editor van de tekstblokken kunnen afbeeldingen worden toegevoegd die 
bij het leerobject worden opgeslagen. 
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• Klik in de editor op het icoontje voor de afbeeldingen 

 
 

• Klik op ‘Bladeren op server’. 

In het volgende venster staan alle al geüploade bestanden en kunnen nieuwe 
bestanden worden toegevoegd. Het uploaden van audio (MP3) en 
videobestanden (MP4) gebeurt op dezelfde wijze. 

• Klik in dat venster op het ‘Upload’ icoontje om het gewenste bestand te 
zoeken en te uploaden. 
 

 
 

• Druk op ‘Enter’ om verder te gaan. De url staat nu in het 
eigenschappenvenster.  

Tip. 

Maak in je eigen map voor een leerobject een map ‘media’ waarin je alle media 
vooraf plaatst (afbeeldingen, audio en video). 
Gebruik de hierboven genoemde manier om media te importeren direct om 
ook alle media van je lokale map in het leerobject je zetten. Dat scheelt later 
tijd. Vernieuwde bestanden met dezelfde naam kunnen zonder problemen 
worden geüpload. Een gebruikte koppeling in het leerobject blijft bestaan. 
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•   Bij het invoegen van een afbeelding in de 

teksteditor heet de  ‘beschrijving  

afbeelding’ ‘Alternatieve tekst’. 

In het hier gebruikte scherm kan ook de 

optie ‘Afbeelding  met onderschrift’ 

worden aangezet. In de editor waar de 

afbeelding is toegevoegd, verschijnt, nadat 

je op ‘OK’ hebt geklikt, het woord 

‘onderschrift’ dat 

je nu zelf moet 

aanpassen. 

 

  

• Pas eventueel de grootte van de afbeelding aan. Als je de breedte 
aanpast, schaalt de hoogte vanzelf mee. 
Overigens kun je in het editorscherm zelf de afbeelding ook nog schalen. 

• Geef eventueel aan waar de afbeelding ten opzichte van de tekst moet 
komen te staan. 

• Druk op OK om de afbeelding definitief in de editor te plaatsen. 

• Controleer of de door jou toegevoegde media op de gewenste devices 
goed werkt. Soms levert dat een probleem op met tablets of 
smartphones, daarom is schalen met een % een goede optie. 
 

3.4 Eigenschappen. 

De te gebruiken eigenschappen en hun opties staan nu duidelijk per eigenschap 
onderaan de te pagina’s vermeld. 

xxxxxxxxxx 

3.5 Extra Eigenschappen, Algemeen. 

Bij alle paginatypen kan gekozen worden voor 
extra eigenschappen. De eigenschappen die 
overal voorkomen staan nu bij elkaar als 
‘Algemeen’. 

Achtergrond 

Per pagina kan een achtergrond worden 
getoond. Aan deze achtergrond kunnen drie 
variabele opties worden toegekend. 
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▪ Transparantie van 10 tot 100, heel transparant tot niet transparant. 
▪ Donkerheid van 0 tot 100, van normaal tot zwart 
▪ Grijsschaal aan/uit, waarbij een kleurenafbeelding in grijstinten getoond 

wordt. 

Audio 

Per pagina kan een audiobestand gebruikt worden. Aan deze audio kunnen 
twee variabele opties worden toegekend. 

▪ Autoplay aan/uit. Bij ‘aan’ wordt het audiobestand afgespeeld als de pagina 
geopend wordt. 

▪ Navigeer aan het einde waarbij aan het eind van het audiofragment vanzelf 
naar de volgende pagina wordt gegaan. 

Navigatieknoppen 

Per pagina kunnen de navigatieknoppen onder aan het scherm worden 
aangepast. Hiervoor zijn vier mogelijkheden. 

▪ Alle. Hierbij zijn de navigatieknoppen zoals die standaard aan staan bij de 
lineaire navigatie allemaal zichtbaar. 

▪ Vorige en volgende. Hierbij kan alleen naar de vorige of de volgende pagina 
worden gegaan. 

▪ Alleen terug, waarbij alleen naar de vorige pagina teug gegaan kan worden. 
▪ Alleen volgende, waarbij alleen naar de volgende pagina gegaan kan 

worden. 
▪ Geen, waarbij geen knippen zichtbaar zijn. Ga wel na he de gebruiker 

ergens anders heen kan of moet, bijvoorbeeld via een PageLink op een 
tekst. 

Script 

Dit is een onderdeel voor bouwers die meer met ingebouwde scripts willen en 
kunnen doen en zal verder niet behandeld worden. 
Het bij een pagina aangegeven script werkt verder op elke pagina! 

Bij scripts kan bijvoorbeeld komen te staan: 

function msg(){   

 alert("Dit leerobject is gemaakt met Xerte Online Toolkits");   

} 

Waarna in de broncode van een leerobject hiernaar verwezen kan worden: 

<form> 

  <input onclick="msg()" type="button" value="info" /> 

</form> 
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Stijl 

Ook dit is een onderdeel voor de gevorderde gebruiker die met CSS wil werken. 

Hier kan CSS worden ingevoerd dat voor dit deel van het leerobject wordt 
gebruikt, 

bijvoorbeeld: 

p {  

         font-size:30px;  

         font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

         font-weight:normal; 

         font-style:normal; 

         .line-height:18px; 

    letter-spacing: 5px; 

     text-shadow:1px 1px 1px #FF0000; 

         color:#FF00FF; 

} 

In broncode van een pagina kan de functie worden toegepast, bijvoorbeeld: 

<p class="p">deze tekst werkt met CSS 

</p> 

 

Telt niet mee voor de voltooiing  

nagevraagd bij Inge 

 

Verberg pagina 

Hiermee maak je een pagina niet zichtbaar voor de gebruikers, bijvoorbeeld 
omdat er nog aan die pagina wordt gewerkt of omdat er ‘bouwersinformatie’ in 
is gezet. 

 

Woorden lijst uitzetten 

Een gemaakte woordenlijst staat standaard aan, maar kan voor een bepaalde 
pagina, bijvoorbeeld een vraag, tijdelijk uitgezet worden. 
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4. Verschillende templates 

Binnen de toolkit kan gebruik gemaakt worden van diverse templates. Deze 
kun je kiezen aan de rechterkant in de werkruimte. Ieder template heeft zijn 
eigen specifieke eigenschappen en dient een ander doel. 

In het rechterdeel kunnen de verschillende leerobjecten worden aangemaakt: 

▪ Xerte Online Toolkit, een flexibele template voor een interactief leerobject 
▪ Bootstrap Template, een responsive template om content te tonen op alle 

devices (past zich aan aan het device). 
▪ Decision Tree Template, een template om door middel van vragen naar een 

bepaalde eindoplossing of eindantwoord te komen. 
▪ RSS Feed, een template om een RSS feed te maken en te onderhouden. 

Alle verschillende onderdelen worden in deze handleiding besproken. 

 

  



 

Handleiding Xerte Online Toolkit, XOT X, algemene zaken    Pagina 19 van 46 

 
 

5. Aan de slag 

Opmerking 

Zorg ervoor dat pop-ups in te browsers toegelaten worden. Op sommige 

onderdelen kan het zijn dat Google en Firefox beter werken dan Internet 

Explorer. Controleer regelmatig de pagina’s die je bouwt. 

 

5.1 Werkruimte Xerte 3.x 

Opbouw startscherm. 

 
In het linkerdeel worden de leerobjecten beheerd zoals het mappen maken, 
leerobjecten verwijderen, rechten toekennen, structuur aanpassen enz. 

In het startscherm staat links bovenin een knoppenbalk voor uit te voeren 
handelingen: 
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In het middeldeel staat informatie van het actuele leerobject zoals aanmaak- 
en aanpasdatum, de url, en de embedcode. 

 

 
In het rechterdeel kunnen de verschillende leerobjecten worden aangemaakt: 

▪ Xerte Online Toolkit, een flexibele template voor een interactief leerobject 
▪ Bootstrap Template, een responsive template om content te tonen op alle 

devices (past zich aan aan het device). 
▪ Decision Tree Template, een template om door middel van vragen naar een 

bepaalde eindoplossing of eindantwoord te komen. 
▪ RSS Feed, een template om een RSS feed te maken en te onderhouden. 

Alle verschillende onderdelen worden in deze handleiding besproken. 

 



 

Handleiding Xerte Online Toolkit, XOT X, algemene zaken    Pagina 21 van 46 

 
 

Leerobject aanmaken. 

Klik op het aangemaakte leerobject en vervolgens ‘Leerobject bewerken’.  

Op deze pagina staan een aantal basisinstellingen voor dit leerobject. 

(overnemen uit  de oude handleiding) 

Het startscherm is responsive. Dat betekent dat je elk gedeelte in en uit kunt 

klappen met behulp van het pijltje of de punaise bovenin een schermdeel. 

Verder kan er binnen de werkruimte (linkerdeel) gewerkt worden met mappen. 

Je kunt leerobjecten in mappen slepen en zo je werkruimte goed structureren. 

Dat is handig als je veel leerobjecten ontwikkelt. 

Als je een map aanmaakt en de map aanklikt kun je binnen de map een 

leerobject aanmaken. 

 

5.2. Een nieuw leerobject maken of aanpassen 

Leerobjecten bestaan in Xerte zoals gezegd  uit een aantal bij elkaar horende 

pagina’s. Op elke pagina is leermateriaal te vinden dat in de kern: 

• óf te typeren is als ‘Informatie bieden’ of ‘uitleggen’ 

• óf als ‘verwerken’, ‘oefenen’ of ‘testen’ 

• óf als gegevensverstrekker van gedane onderdelen. 

 

Open Xerte Online Toolkit. 

• Klik rechts in het scherm op ‘Creëer’ 
waarna de wizard zichtbaar wordt.   

• Geef het leerobject een naam zodat je 
het goed terug kunt vinden in je werkruimte en klik weer op Creëer. 



 

Handleiding Xerte Online Toolkit, XOT X, algemene zaken    Pagina 22 van 46 

 
 

 

 

Het lege leerobject wordt geopend. 

• Aan de linkerzijde verschijnt de (boom)structuur van je leerobject 

• Het middelste vlak is het werkgedeelte 

• Aan de rechterzijde vind je de ‘Extra eigenschappen die voor de pagina te 
gebruiken zijn. Dit deel kan, evenals het linker deel van het scherm, 
worden in of uitgeklapt door op het pijltje bovenaan te klikken (< of >). 
Met het pinnetje (     ) wordt een schermdeel alleen gesloten. 

• Na het aanmaken van een leerobject moeten eerst een aantal 
basisinstellingen ingevulde worden.  

 

5.3. Instellingen voor het hele leerobject  

5.3.1. Titel leerobject 

De eerste optie is het invullen van de titel van het leerobject voor de gebruiker. 
 

 
 
De titel die is gebruikt bij het aanmaken van het leerobject wordt niet 
automatisch hier ook neergezet. De hier in te vullen titel zal steeds bovenaan 
elke pagina verschijnen. 
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5.3.2. Navigatie 

 
 

 
Lineaire navigatie. 

 Historische navigatie. 

 Menu 

 Menu met pagina knoppen 

 

Verklaring icoontjes 

 
 

1. Een overzicht van alle pagina’s verschijnt in een pop-upvenster en 
van daaruit kan naar elke pagina gegaan worden. 

2. Naar de vorige pagina. 
3. Naar de volgende pagina. 
4. Direct naar het eerste scherm van het leerobject. 
5. Op welke pagina de gebruiker is. 

Via de extra optie Navigatieknoppen kunnen deze knoppen per pagina ook 
uitgezet worden. 

 

5.3.3. Standaard tekstgrootte 

 
 

Voor een heel leerobject kan een standaard lettergrootte worden ingesteld. 
Binnen de verschillende pagina’s kan het lettertype in de daar aanwezige editor 
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alsnog worden gewijzigd. Het is ook mogelijk om een template te (laten) 
ontwikkelen waar de standaard lettergrootte en het lettersoort van jouw 
organisatie al gedefinieerd zijn. zodat de ontwikkelaars die dan niet steeds 
hoeven in te stellen. 

 

5.3.4. Taal kiezen 

In Xerte Online Toolkit worden steeds meer taalmodules beschikbaar gesteld, 
die per leerobject kunnen worden ingesteld. 

Staat de taal die je wilt gebruiken er niet bij? Neem dan contact met ons op via 
de Xerte Community Website (www.xerte.org.uk). 
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5.3.5. Thema kiezen 

Het is mogelijk om een Thema te kiezen voor je 
leerobject. Je hebt keuze uit verschillende 
kleurenschema’s. Het is ook hier mogelijk een 
eigen thema te (laten) ontwikkelen die aansluit bij 
de huisstijl van jouw organisatie. 

Handig om niet teveel van thema’s te wisselen, 
maar die bijvoorbeeld te koppelen aan 
bijvoorbeeld een vak, Engels, Economie, enz. 

Dat geeft direct een herkenbaarheid van je 
leerobjecten. Het aantal thema’s wordt continue 
uitgebreid. Kijk wel steeds goed wat ze doen, want sommigen gebruiken meer 
CSS dan anderen en beeld reageert daardoor soms iets anders. 

 

5.3.6. Weergave beeldscherm kiezen 

 

Wanneer je de keuze Volledig scherm/venster maakt, moet je er rekening mee 
houden dat de video's en de afbeeldingen automatisch meeschalen wat soms 
de kwaliteit van de video of de afbeeldingen aantast.  

Wil je zeker zijn dat het leerobject op alle devices in dezelfde verhoudingen 
getoond wordt, kies dan voor ‘Standaard’. Heb je meer informatie aan te 
bieden, werk dan vooral in de lengte en niet in de breedte. 

Test tussentijds altijd wat je gemaakt hebt. 
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5.3.7. Extra eigenschappen basisinstellingen 

Extra eigenschappen 

Achtergrond afbeelding Een afbeelding op de achtergrond die het hele 
werkvenster beslaat op alle pagina’s van het 
leerobject.  
Let goed op dat de teksten e.d. op de pagina’s 
goed te lezen blijven. 

Transparantie 10 -100, heel transparant tot niet. 

Donkerheid 0 – 100, afbeelding van normaal tot zwart 

Grijsschaal aan/uit, afbeelding wordt wel/niet in grijstinten getoond. 

Achtergrond 
transparantie 

Voor de hierboven genoemde 
achtergrondafbeelding kan een mate van 
transparantie worden ingesteld. 

(f). Custom interface n.v.t., flash voor oude leerobjecten 

(f). Flash Vormgeving n.v.t., flash voor oude leerobjecten 

Helpbestand 
toevoegen 

Onderaan het scherm verschijnt een button 
waarmee een toegevoegd helpbestand (of een 
instructie) kan worden getoond. 

Herstarten aanzetten Geen actie waar te nemen  

Inhoudsopgave Staat standaard al aan en zie geen veranderingen 

Lay out toetsenbord welk toetsenbord op welk moment 

Logo Bij logo kan een (instellings)logo worden 
ingevoerd dat links in de titelbalk verschijnt. Let 
wel, de hoogte van een logo mag niet meer dan 
50pixels hoog zijn. 

Media onduidelijk, doet niets met mp4 

Script  

Stijl  



 

Handleiding Xerte Online Toolkit, XOT X, algemene zaken    Pagina 27 van 46 

 
 

Stylesheet Bij Stylesheet kan een CSS-bestand worden 
toegevoegd om extra aanpassingen aan de ‘look & 
feel’ van het leerobject te doen. Hiervoor is wel 
ervaring met het werken met CSS-bestanden 
noodzakelijk. In principe heb je dit niet nodig. Het 
programma heeft zelf mogelijkheden genoeg. 

Tracking (SCORM??) Met SCORM kan een koppeling naar een LMS 
gemaakt worden, om het leerobject te kunnen 
gebruiken in deze leeromgeving en /of resultaten 
van het leerobject door te geven aan het LMS.  

Voor het gebruik van SCORM is specifieke kennis 
nodig waar hier verder niet op in wordt gegaan. 
(Zie bijlage) 

Variabelen Maak variabelen om te gebruiken in een 
leerobject 

 
Let op: waarden met komma noteren in Amerikaanse notatie, d.w.z. met 
punt als komma. 

234,56 → 123.45 

Elke variabele moet een unieke naam hebben. Hun waarden worden 
berekend op basis van de andere gegeven details. Bijvoorbeeld in de 
bovenstaande tabel: 

• a is een willekeurig getal van 10 tot 100 in stappen van 5 (bijvoorbeeld 10, 
15, 20). 

• b wordt een willekeurig getal uit de lijst met door komma's gescheiden 
waarden in de willekeurige kolom, maar kan niet dezelfde waarde hebben  
als a. 

• c, d & e worden berekend uit de waarden van a & b's. 

• d wordt beperkt tot 2 cijfers achter de komma met nullen achteraan. 

• h gaat om 3 significante cijfers. 

DP geeft het aantal decimalen aan. 

SF staat voor significante cijfers 

De standaardkolom een waarde die wordt gebruikt als een terugval als er 
geen toegestane waarden worden gevonden (bijvoorbeeld alle mogelijke 
waarden zijn uitgesloten) 
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Variabelen kunnen worden geraadpleegd in de editor met hun naam tussen 
vierkante haken. Deze worden vervangen door de berekende variabele 
waarden wanneer het project wordt bekeken: 

 
 

Voeg support auteur toe Tip: gebruik de optionele eigenschap Voeg 
support auteur  toe om eenvoudig de waarden 
van alle variabelen te bekijken bij het bekijken van 
de preview vanuit de editor. 

Scherm geeft ook de volgende melding: 

Autheur support staat AAN: tekst in het rood 
verschijnt niet in het live project. 

Door op ‘Toon variabele data’ te klikken verschijnt 
de tabel met waarden van dat moment. 

Vaste 
scherminstellingen 

Standaard 800px breed, 600px hoog. 

De hier opgegeven afmetingen zijn de maten 
waarin het XERTE ONLINE TOOLKIT-beeld 
verschijnt binnen een venster. Ook als een venster 
op het scherm gemaximaliseerd is, blijft 
daarbinnen het XERTE ONLINE TOOLKIT-deel 
constant. 

Door dit te gebruiken weet je vrij zeker dat het 
leerobject op devices met dat formaat te 
gebruiken is, bijvoorbeeld 1200px breed en 700px 
hoog. 

Verberg titelbalk Hiermee verberg je de titelbalk van het 
leerobject. 

Verberg voetbalk Hiermee verberg je de voettekst van je 
scherm, maar dus ook je navigatieknoppen. 
Deze extra eigenschap overruled de 
volgende 

Verberg voetbalk knoppen  
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a. Verberg/toon voetbalk 
knoppen standaard 
verborgen. 
 
 
 

b. Verberg/toon voetbalk 
knoppen standaard tonen. 

a. Hier staan de navigatieknoppen standaard 
aan, maar de extra knoppen van 
bijvoorbeeld de woordenlijst en het 
helpbestand uit. 

b. Hier staan zowel de navigatieknoppen als 
de extra knoppen aan. 
Dit is overigens de standaardinstelling 
van XOT. Dus…. wat is de zin er van?? 

Voeg support auteur toe 

controleren en nader 
uitleggen. 

Bij sommige wat ingewikkeldere pagina’s is 
auteur support toegevoegd. Bijvoorbeeld bij 
de Interactiviteit > Inventarisatie pagina. 
Tijdens het ontwikkelen krijg je informatie 
die je helpt om de pagina te ontwikkelen. 
O.a. weging die je aan antwoorden hebt 
toegevoegd zodat je niet iedere keer terug 
hoeft naar het template om te kijken wat je 
had ingegeven 

Hiermee kan in een pagina in rood een 
opmerking geplaatst worden voor een 
support auteur. Deze opmerking wordt niet 
getoond in de livepresentatie van het 
leerobject. 

Hoe en waar wordt deze tekst dan exact 
geplaatst. 

Voortgangsbalk, aan/uit Met deze eigenschap verschijnt er onder in 
beeld een balk die aangeeft hoever de 
gebruiker met het leerobject gevorderd is. 

Voeg support auteur toe Bij sommige wat ingewikkeldere pagina’s is 
auteur support toegevoegd. Bijvoorbeeld bij 
de Interactiviteit > Inventarisatie pagina. 
Tijdens het ontwikkelen krijg je informatie 
die je helpt om de pagina te ontwikkelen. 
O.a. weging die je aan antwoorden hebt 
toegevoegd zodat je niet iedere keer terug 
hoeft naar het template om te kijken wat je 
had ingegeven. 

Woordenlijst Een woordenlijst met uitleg die links in de 
voettekst is op te roepen. Als de woorden 
een pagina voorkomen, zijn ze vet en 
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onderstreept en werken ze als link naar de 
uitleg. 

 

5.3.8. Subpagina´s 

Sommige pagina’s hebben de mogelijkheid om onderliggende pagina’s te 

gebruiken. Deze pagina ‘s worden “subpagina’s” genoemd. 

 

Een voorbeeld 

In de afbeelding hieronder van het paginatype ‘Tab navigator’ , staat links de 

informatie van het basisscherm. Aan de rechterkant kunnen drie subpagina’s 

getoond worden door gebruik te maken van de Tabs bovenaan het scherm. 
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5.4. Vaak voorkomende onderdelen 

De meeste paginatypes kennen naast de editor zogenaamde (standaard) 

eigenschappen en Extra eigenschappen via de wizard. Enkele hiervan komen 

bijna op elke pagina terug. In onderstaande lijst een beschrijving van deze 

veelvoorkomende wizard Eigenschappen. In de verdere handleiding worden 

deze niet meer herhaald. 

Eigenschappen 

Pagina titel De titel van de pagina 

Pagina tekst De paginatekst wordt gemaakt met een 
uitgebreide editor waarin onder andere 
opmaakmogelijkheden zitten en afbeeldingen 
en tabellen kunnen worden toegevoegd.  

Door te variëren met de uitlijning van de 
afbeelding kunnen tekst en afbeelding netjes 
naast elkaar in plaats van standaard onder 
elkaar geplaatst worden. 

Paneel breedte Sommige pagina’s bestaan uit twee delen, 
waarvan één deel het paneel wordt genoemd. 
De afmetingen van het paneel kunnen ingesteld 
worden. 

Hiervoor zijn vaste maten: 

klein, medium, groot en volledig. 

Bij volledig verdwijnt de basistekst van de 
betreffende pagina. 
Hieronder staan de verschillende maten. Het 
paneel is het rechter deel. 
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Uitlijning Of de schermtekst links of rechts van de 
verdere pagina-inhoud moet komen te staan. 

Soms kun je bij de Eigenschappen ook afbeeldingen en video’s plaatsen die 
uitgelijnd kunnen worden. Deze uitlijning is altijd ten opzichte van wat bij 
Pagina tekst met de editor is gemaakt. 

Extra Eigenschappen 

Pagina Timer De timer geeft alleen 
de resterende tijd 
voor de pagina of de opdracht. Het is alleen 
een signalering voor de gebruiker over de tijd 
waarin een pagina of opdracht gedaan zou 
moeten worden. Er wordt verder niets gestopt 
of onderbroken.   

Audio Deze audio (mp3-bestand) is een algemene 
audio van de pagina die onderaan de pagina 
verschijnt. 

Automatisch afspelen audio Bij het openen van de pagina wordt het 
audiobestand direct afgespeeld. 
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Navigatieknoppen Met de optie navigatieknoppen kunnen de 
navigatieknoppen rechts onderaan het scherm 
wordt geregeld. 

Standaard staat ‘Alles’ aan.  

Andere mogelijkheden zijn  

• Vorige en Volgende 

• Alleen vorige 

• Alleen volgende 

• Geen.  

Als ‘Alles’ niet aan staat, is ook de knop naar 
het menu geblokkeerd. Let er dus op hoe 
gebruikers ergens naar terug kunnen keren. 
Bijvoorbeeld door een link in de laatste pagina 
van een reeks te zetten, of de reeks af te 
sluiten met een connectorpagina. 

Zo kun je bijvoorbeeld bij subpagina’s de 
‘verder’ knop verwijderen en op de laatste 
subpagina een ‘verder’ link (in de tekst) 
toevoegen. 

Navigeer op audio Na het afspelen van het audiobestand wordt er 
automatisch naar het volgende scherm gegaan. 

Pagina ID Elke pagina kan een uniek ID krijgen om vanuit 
de ene pagina naar een andere pagina te 
linken. Onder andere handig bij workflows. 

 

  

5.5. Eerste pagina plaatsen 

Als het leerobject aangemaakt is moet je er pagina’s in plaatsen, want 

leermateriaal staat op pagina’s. Om aan een leerobject te kunnen werken moet 

je eerst, in de knoppenbalk linksboven, kiezen voor ‘Wijzig’. 

 
1. Bewerken van een gekozen leerobject 

2. Eigenschappen van het gekozen leerobject 

3. Tonen van het gekozen leerobject 

4. Nieuwe map maken voor een nieuw leerobject 

5. Leerobject verwijderen 
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6. Leerobject kopiëren 

7. Eigenschappen voor het publiceren van het gekozen leerobject. 

Pagina’s toevoegen/plaatsen doe je door daarna linksboven op de  te 

klikken. Met het -roept je het Paginamenu op met acht groepen. 

Verderop in deze handleiding worden alle paginatypen beschreven. Hier kiezen 

we er in totaal twee, om als voorbeeld te gebruiken. 

 

 

 

Eerst kiezen we voor het plaatsen van een Titelpagina, wat ook wel voor de 

hand ligt aan het begin van het maken van een leerobject. Als je klikt op één 

van de ‘voeg toe’ knoppen – het maakt nu nog niet uit welke, omdat er nog 

geen andere pagina’s zijn – verschijnt het scherm waarin je de pagina kunt 

instellen. 
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In de linker kolom is te zien dat er inmiddels een pagina aan het leerobject is 

toegevoegd. 

In de rechter kolom, waar je beschikt over een ‘Editor’, moeten de volgende 

velden ingevuld worden: 

Pagina titel verschijnt straks klein linksboven, om het paginatype                              
aan te geven 

Titel tekst verschijnt groot op de eerste (de titel-) pagina 

Tekst grootte de grootte waarin de tekst op het scherm verschijnt 

 

5.6. Verplaatsen van een pagina 

De volgorde van de pagina’s kan snel veranderd 

worden door een pagina naar een andere plek te 

slepen. 

Je kunt ook gebruik maken van de pijltjes links onder 

op de pagina. 

 

5.7. Aanpassen van een pagina 

Het aanpassen van een pagina kan door links in de lijst met pagina’s op de 

betreffende pagina te klikken. 
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5.8a. Kopiëren van een pagina 

Om een pagina te kopiëren (omdat je bijvoorbeeld een nieuwe pagina 

wilt met dezelfde opbouw) klik je de betreffende pagina aan en klikt 

vervolgens bovenin het scherm op het kopieericoontje.  

 

5.8b. Kopiëren van een pagina / van pagina’s uit een ander leerobject 

Een welkome aanvulling in de nieuwe versies is dat je nu ook pagina’s uit 

andere leerobjecten kunt invoegen . 

Dit kan handig zijn bij een eerder gemaakte complexere pagina die je wilt 

hergebruiken en waarbij je nu bijvoorbeeld alleen de data hoeft aan te passen.  

• Klik boven in het linkerdeel op het hiernaast aangegeven icoontje. 

• Zoek het leerobject op waaruit je iets wilt kopieren. 

• Klik de gewneste pagina’s aan en klik onderaan de lijst op ‘Import pagina’s’.  

• De pagina’s worden onderaan het atuele leerobject ingevoegd. 

 

5.9. Verwijderen van een pagina 

Om een pagina te verwijderen, activeer je de betreffende pagina en klikt 

vervolgens bovenin het scherm op het icoontje met  het vuilnisbakje.  

 

NB Een verwijderde pagina is niet meer terug te halen. (Zolang je de prullenbak 

in het leerobjectenoverzicht nog niet hebt leeggemaakt, kun je een verwijderd 

leerobject ook weer terughalen.) 

 

5.10. Opslaan, publiceren en tonen 

Voor opslaan klik je op de knop ‘Publiceer’ 

rechtsboven. Vanzelfsprekend is dat iets wat je 

regelmatig moet doen. 

Klik daarna op de knop ‘Toon’ om het leerobject te starten. Daarmee wordt het 

leerobject getoond zoals de gebruiker, de cursist of leerling, dat te zien krijgt. 

Wil je direct naar de pagina waaraan je werkt, houdt dan ‘Shift’ ingedrukt en 

klik dan op ‘Toon’. 
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5.11. (Extra) eigenschappen 

1. Onder de inhoud van een gekozen pagina staan de standaard te gebruiken 

eigenschappen. 

2. Aan de rechterkant bovenaan staan de specifieke extra eigenschappen voor 

deze pagina. 

3. Aan de rechterkant onderaan staan de algemene eigenschappen die bij 

iedere pagina aanwezig zijn. Zo kan de woordenlijst bij de ene pagina aan 

staan terwijl die bij een andere pagina uitgezet kan worden, bijvoorbeeld 

bij een toetsvraag. 

 

5.12. Toon Taal Eigenschappen en Toon Knoppenbalk 

Bij veel schermen kun je onderaan het werkvenster twee eigenschappen 
aanvinken: 

 
Bij ‘Toon Taal Eigenschappen’ kun je bepaalde woorden die op een scherm 
verschijnen zoals transcript, volgende, enz. ‘vertalen’ naar eigen gewenste 
woorden. 

Bij ‘Toon Knoppenbalk’ wordt tijdens het werken met Xerte Online Toolkit de 
editorbalk aangezet.  

 

Tip. Klik na het starten van XOT rechts bovenaan het scherm op het 
vierkantje om het scherm te maximaliseren. De hierboven genoemde opties 
staan dan zeker onderaan in beeld, plus dat je maximale werkruimte hebt. 
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5.13. Diversen 

5.13.1. Toegang tot Xerte Online Toolkit 

Zie hiervoor de aparte bijlage 

 

5.13.2. Synchronisatie met video’s 

Normaliter zou de start van een videosynchronisatie bij 0 beginnen. Om 

technische redenen is het aan te raden om met 0.1 te beginnen. Dit kan 

problemen met de video’s voorkomen.  

Let op, hier wordt de Amerikaanse notatie gebruikt, dus de punt in plaats van 

de komma. 

 

5.13.3. Afbeeldingen 

Veel pagina’s hebben een Eigenschap of een Extra eigenschap ‘afbeelding’. 

Daarnaast kan via de editor een afbeelding worden toegevoegd. Let op, op 

welke manier je een afbeelding toevoegt. Een afbeelding bij een (extra) 

eigenschap is vaak gekoppeld aan een interactiviteit van een pagina en de 

afbeeldingen via de editors zijn dat nooit. 

Je kunt ze dus niet zomaar door elkaar gebruiken. 

 

5.13.4. Wat is  nu de relatie tussen de WYSIWYG editor en andere (wizard) 

eigenschappen binnen aan pagina? 

De nieuwe versie van Xerte Online Toolkit (Xerte Online Toolkit 3.0) bevat het 

programma een editor om teksten te maken, maar waarin ook andere 

mogelijkheden zitten zoals linken naar een andere pagina in het object, naar 

andere websites, of andere leerobjecten, tabellen en afbeeldingen. 

De WYSIWYG-HTML editor is een apart / eigen onderdeel binnen de pagina’s, 
naast de andere mogelijke eigenschappen van een pagina die je via de wizard 
kunt invullen.  

Zo kan met de editor een afbeelding en bijbehorende tekst geplaatst worden 
en deze kunnen ten opzichte van elkaar worden uitgelijnd. 

Bijvoorbeeld de editor binnen het werkvenster met als naam ‘Tekst’. 
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5.13.5. Wat is  nu de relatie tussen de editor en andere eigenschappen binnen 

aan pagina? 

De editorinhoud is een apart / eigen onderdeel binnen de pagina’s, naast de 
andere mogelijke eigenschappen van een pagina. Te vergelijken met een 
apart venster op de pagina. 

Zo kan in de editor een afbeelding met bijbehorende tekst geplaatst worden en 
deze kunnen ten opzichte van elkaar worden uitgelijnd. 

Eén van de pagina types is: Media > Afbeelding, tekst en geluid, waarin een 
afbeelding, een tekst  en een geluidsfragment gekoppeld kunnen worden. De 
tekst, afbeelding en het geluidsbestand kunnen via de wizard (invulvelden)  
toegevoegd worden.  

Deze staan dus los van wat er in de editor in het tekst- of titelblok geplaatst kan 
worden. Als bij de Extra eigenschappen ook een optie uitlijnen hebben, dan 
worden de ingevulde eigenschappen daarmee uitgelijnd ten opzichte van wat 
er in het tekstvak is geplaatst. 

De inhoud van het tekstvak kan bij deze eigenschappen links, rechts, boven of 
onder de inhoud van het tekstvak geplaatst worden. 

In de afbeelding hierna is het linker (zacht gele) gebied dat van de editor en het 
rechter (groenige) dat van de overige eigenschappen, waarbij bij de 
eigenschappen is aangegeven dat die links van de tekst is uitgelijnd. 
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Het zal dus bij een dergelijk gebruik van de editor en de andere eigenschappen 
uitproberen zijn wat een goede paginavulling op het scherm wordt. Teveel kan 
elkaar aardig in de weg zitten. Als je van de verschillende schermen vooraf een 
storyboard maakt, kan dat later tijd besparen. 

Test steeds of een pagina doet wat die moet doen. 

 

5.13.6a. Bewaren vragen / input / output goed controleren 

Xerte Online Toolkit bewaart in principe niets van de ingevulde resultaten of 
andere invoer (teksten, gevulde gatenteksten, enz.) en bij het afsluiten van een 
leerobject is alle invoer weg. Wil een gebruiker toch delen bewaren, dan kan de 
gebruiker er op geattendeerd worden dat alles gekopieerd en geplakt kan 
worden naar bijvoorbeeld Word. 

Opmerking 1. 

Bij het paginatype Model-antwoord kunnen de resultaten via een resultaten-
pagina verzameld worden. 

Opmerking 2. 

Bij het gebruik van SCORM pakketten kunnen de resultaten van een aantal 
paginatypes door de LMS bewaard worden bij de student.  

 

Zo zou een gebruiker een samenvatting van het LO kunnen maken. 

De resultaten van bijvoorbeeld de meerkeuzevragen kunnen als SCORM 
worden weggeschreven. Zie hiervoor de bijlage over SCORM.  
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5.13.6b. Bewaren vragen / input / output nieuw en kor utwerken en 

verwijzen naar de paginatypes. 

XOT heeft nu een aantal mogelijkheden om zaken bij te houden. 

 

5.13.7. Afbeeldingen en tekst positioneren in de editor 

Als je in de editor een afbeelding plaatst en een tekst, dan komen die meestal 
onder elkaar te staan (handig bij gebruik smartphone). Wil je de tekst en de 
afbeelding naast elkaar hebben, dan is het meestal voldoende om de 
afbeelding links of rechts uit te lijnen, waarna de tekst zich meestal direct naast 
de afbeelding zet. Daardoor creëer je meer ruimte op je pagina. 

 

 
 

5.13.8. Gebruik HTML code 

Sommige gebruikers willen ook eigen HTML script kunnen gebruiken. Dat kan 
altijd in de editor via de knop ‘Bron’ geplaatst worden. Daar kan het script 
gemaakt/geplakt worden. Daarna keer je weer terug naar het gewone scherm. 

 

5.13.9. Titels 

De titels die aan de verschillende pagina’s worden gegeven verschijnen in de 
titelbalk onder de naam van het leerobject. 
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5.13.10. PowerPoints in Xerte Online Toolkit 

De schermen van een PowerPointpresentatie kunnen opgeslagen worden als 

afbeeldingen die op hun beurt weer in Xerte Online Toolkit kunnen worden 

gebruikt. 

Powerpoint → Opslaan als → JPEG-indeling.  

De schermen komen als losse afbeeldingen in een aparte map te staan. 

Zo kan een gegeven presentatie ook nog een keer en met andere 

interactiviteiten binnen Xerte Online Toolkit worden hergebruikt.  

 

5.13.11. Algemene adviezen ten aanzien van bouwen voor welke formaat 

beeldschermen 

Bepaal vooraf eerst goed wat het basis device zal zijn waarop het leerobject 

bekeken zal gaan worden. Niet alle paginatypen zijn geschikt voor bijvoorbeeld 

smartphones. Controleer je leerobjecten steeds om de werkbaarheid en 

leesbaarheid van de gebruikers te bevorderen. 

 

5.13.12. Gebruik Google in Xerte 

De zoekmachine van Google kan niet in Xerte geëmbed worden. Het gebruik 

van een link daar naartoe werkt wel. 

 

5.14. Samenwerken 

Soms is het handig om samen aan een leerobject te werken of om een ander 

mee te laten kijken. Binnen Xerte is dat mogelijk door een leerobject te ‘Delen’. 

Zie verder 5.15. 
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5.15. Moeilijkheidsgraad maken van pagina’s. 

Sommige paginatype kunnen wat lastiger zijn, maar zeker niet minder boeiend 

en bruikbaar. Het gaat dan vooral vaak om de complexiteit van zo’n pagina. Zo 

is 6.2.6. de mediales een uitgebreid paginatype, maar vergt meer voorbereiding 

dan alleen een tekstpagina of een videopagina. 

* Voor iedereen. 

** Wat lastiger. 

*** Voor de meer ervaren gebruikers. 

 

5.16. Eigenschappen van een leerobject 

Als je op het startscherm het betreffende leerobject hebt aangeklikt en daarna 

bovenaan het scherm op ‘Eigenschappen’ klikt, dan verschijnt een scherm met 

alle eigenschappen. 

Hieronder worden de belangrijkste besproken. 

Bij ‘Leerobject’ staat de naam van het 
leerobject. Deze naam kan hier 
hernoemd worden, maar er kunnen 
geen tekens gebruikt worden. 

Javascript (HTML5) staat standaard 
aan, waardoor alle devices met het 
leerobject kunnen werken. 

Het internetadres kan verspreid 
worden voor gebruik. Ook kan de 
embed code gebruikt worden. 

Kijk wel bij ‘Toegang’ of het leerobject 
is opengezet voor gebruik vanuit het 
webadres. 
Dit webadres kan bijvoorbeeld in een 
elektronische leeromgeving geplaatst 
worden. 

 

Bij ‘Aantekeningen’ kunnen eigen 
aantekeningen over het leerobject 
gezet worden die niet in het leerobject 
zichtbaar zijn. 
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Bij ‘Media en quota’ staan alle 
importen (afbeeldingen, video, audio) 
die bij het leerobject zijn gebruikt. Als 
een import toch niet gebruikt is, staat 
er een rood kruisje bij en kan het hier 
weer verwijderd worden. 

Hier kunnen media ook geïmporteerd 
worden, maar meestal gebeurt dat 
direct op een pagina zelf. 

 

‘Toegang’ regelt wie er gebruik mogen 
maken van het leerobject. 

OP het moment dat ‘Publiek’ is 
aangevinkt kan iedereen die het 
webadres gebruikt (direct of via een 
link) het leerobject doorlopen. 

Dit wordt pas gedaan als het 
leerobject klaar is. 

 

Door gebruik te maken van ‘Delen’, 
kunnen anderen meekijken of mee 
ontwikkelen aan het leerobject. Deze 
gebruikers moeten wel door de 
beheerder van Xerte toegevoegd zijn 
als gebruiker/bouwer.  

Dit ‘Delen’ staat los van het ‘Publiek’ 
maken van het leerobject. 
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Met ‘Export’ kan het leerobject 
geëxporteerd worden en in een 
andere Xerte omgeving weer 
geïmporteerd worden. 

De optie Gebruik Javascript (HTML5) 
staat standaard aan.  

1. Met het maken van een zipbestand 
voor export naar een andere Xerte 
omgeving, of om in een LMS of ELO 
geïmporteerd te  worden. Voor 
gebruik in een ELO kan ook volstaan 
worden met de eerder beschreven 
weblink. 

2. Als er in het LMS of in de ELO met 
scorm wordt gewerkt. 

 

 

 

5.17. Diverse aandachtspunten. 

Veranderingen in een bestaande pagina worden met een nieuwe release niet 

altijd vanzelf doorgevoerd . Soms moet de pagina opnieuw aangemaakt en 

gevuld worden. Zo heeft de sleepoefening de optie ‘Breedte afbeelding’ Deze 

werkt niet standaard. De pagina moet opnieuw aangemaakt worden. 

Bestaande onderdelen kunnen daarna daar wel heen gesleept worden.  

 

Nog nagaan en meenemen in het geheel 

• Afbeeldingen. 

• Gebruik de (extra) eigenschap ‘Afbeeldingen’ alleen als de pagina daar 
een interactiviteit mee heeft. Gebruik in alle andere gevallen de editor 
om een afbeelding te plaatsen. Dit is veel handiger omdat die dan goed 
te positioneren is en geschaald kan worden. Daarbij zie je de 
afbeelding en de opmaak direct. 
De extra eigenschap Afbeelding is o.a. zinvol bij de volgende 
paginatypes: 

• Afbeeldingsviewer 

• Geavanceerde afbeelding 

• Meerdere perspectieven 
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• Morph afbeeldingen 

• Presentatie thumbnails 

• Hotspot connector 

• Geannoteerde hotspot 

• Hotspot afbeelding 

• Sleepoefening 

• Memory 
 
Benamingen, soms in het Engels soms in het Nederlands, zie o.a. 
medialessen 
 
timed texts? 
 

 

 

 


