
TUMULT STUDIEVAARDIGHEDEN IN LEARNBEAT

Hoe ga je snel van start?
Met Tumult Studievaardigheden in Learnbeat werk je volledig digitaal. 
Je zet opdrachten klaar voor leerlingen, kijkt antwoorden na en volgt 
gemakkelijk de voortgang. 
Zo log je in op Learnbeat:
1.  Ga naar tumult.learnbeat.nl.
2.  Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3.  Op de startpagina zie je de abonnementen waarmee jij werkt.

Klik er één aan.
4.  Je ziet dan de inhoudsopgave en kunt hierin verder klikken.

Wist je dat … 
•  De keuze en de precieze invulling van de vaardigheden gebaseerd is

op de kerndoelen en eindtermen voor het voortgezet onderwijs?
•  Het materiaal waar je mee werkt onderdeel is van een doorlopende

leerlijn studievaardigheden? Ook voor de andere leerjaren is lesmateri-
aal over studievaardigheden verkrijgbaar.

•  De volgorde waarin je de lessen doet niet uitmaakt? De hoofdstuk-
ken zijn niet lineair geschreven dus je kunt ze naar behoefte inzetten.
Waarom niet eens een meesterproef als start gebruiken?

•  Studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en LOB samen
een volledige vaardighedenlijn vormen? Je kunt de titels ook als pakket
aanschaffen. Kies één van onze pakketten (bijvoorbeeld het Tumult-in-
de-brugklaspakket) of stel je eigen pakket samen.

Hoe is het materiaal opgebouwd?
Op de volgende pagina zie je uit welke bouwstenen het lesmateriaal  
bestaat en hoe je hiermee op een flexibele manier aan vaardigheden 
kunt werken. 

Wil je meer informatie?
We komen graag naar jullie school toe voor een uitgebreide rondleiding 
door het materiaal tijdens een Tumult kick-off. Kijk op www.tumult.nl/
workshops voor meer informatie of neem contact op met je Tumultcon-
sultant.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan helpen we je graag op weg: 

mail naar info@tumultgroep.nl of bel 020-4215129.

Systeemeisen voor goed gebruik van 
tumult.learnbeat.nl:

  Werkt in principe op alle devices, ook op een 
mobiele telefoon.

  Browser minimaal Internet Explorer 10.0, Firefox, 
Safari en met voorkeur voor Google Chrome 
voor het beste resultaat.

  De default android browser wordt niet onder-
steund.

 Cookies moeten zijn toegestaan.
  Met de laatste versie van Adobe  
Acrobat Reader DC kun je de aangeboden  
pdf’s invullen.

Hoe kom je aan de inloggegevens?
•  Je levert bij jouw Tumultconsultant een
lijst in met de docenten, bijbehorende
klassen en abonnementen.

•  Daarna kun je zelf je eigen leerlingen
toevoegen aan het abonnement.

Tumult
Welkom bij

Tip
Gebruik de lesvoorbereidingen, want 
daarin staan suggesties en werkvormen 
om alle onderdelen van het lesmateriaal 
te gebruiken in je lessen. Zo mis je 
niks! Je vindt de lesvoorbereidingen in 
Learnbeat.



Lessen 
De kant-en-klare lessen bestaan 
uit een start, kern en afsluiting. 
Een les duurt ongeveer 50 minuten 
(dit kan per klas, docent en 
dag verschillen).

Extra opdrachten

Klusopdrachten
Voor leerlingen die een stapje 
terug of extra oefening 
nodig hebben.

Plusopdrachten
Voor leerlingen die wat meer 
uitdaging kunnen gebruiken.

Thuisopdrachten
Om de vaardigheid buiten 
school te oefenen én ouder-
betrokkenheid te stimuleren.

In-de-vaklesopdrachten
Om de vaardigheid te oefenen in 
een ‘echte situatie’: tijdens een 
opdracht voor Engels of een les 
aardrijkskunde bijvoorbeeld.

Ondersteunende 
informatie

 Stappenplannen 
Stap voor stap uitleg per 
vaardigheid.

Leerteksten
Met achtergrondinformatie en uitleg 
over de vaardigheden.

Weetjes en voorbeelden
Deze staan op notitiebriefjes in de les.

Filmpjes
Er zijn filmpjes met stap voor stap uit-
leg per vaardigheid en leuke filmpjes 
om je les mee te ondersteunen.

Begrippen
De begrippen herken je aan een 
*teken achter een woord. Ze staan
uitgelegd in de leerteksten of op noti-
tiebriefjes. Ze staan ook allemaal in de
begrippenlijst.

Voor de docent 

Lesvoorbereidingen
Met de lesvoorbereidingen kun je de 
les verrijken. Hierin staan bespreek-
vragen, tips voor tools, tips voor 
andere werkvormen etc. Bovendien 
staat bij elke les een overzicht van 
benodigdheden, een tijdsindicatie bij 
elk lesdeel en verwijzingen naar bijbe-
horend extra materiaal.

Beoordelingsformulieren
Leerlingen beoordelen zichzelf 
en elkaar op basis van de 
meesterproeven. De docent kan 
ook een beoordelingsformulier 
invullen. De meesterproef geeft 
zo een mooie ingang voor een 
(mentor)gesprek en een globaal 
beeld van de kennis en beheer-
sing van de vaardigheid. 

Meesterproeven 

Meesterproeven
Hiermee laten leerlingen zien 
hoe goed ze meerdere vaardig-
heden tegelijk in een realistische 
opdracht kunnen toepassen.
De opdrachten en beoorde-
lingsformulieren zijn een mooie 
aanvulling op een portfolio.
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HOE IS HET MATERIAAL OPGEBOUWD?


