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Inleiding  
De DWO (Digitale Wiskunde Omgeving) is een web-based leeromgeving, ontworpen voor het 
vak wiskunde. Het biedt scholen de mogelijkheid om een deel van de wiskundestof digitaal 
aan te bieden aan leerlingen.  
Het werk van de leerling wordt op een centrale webserver opgeslagen en daarmee is de DWO 
een soort digitaal werkboek. Docenten kunnen de resultaten van de leerlingen bekijken in 
overzichten en ze kunnen ook het werk van individuele leerlingen inzien.  

 
• De auteursomgeving van de DWO biedt docenten de mogelijkheid om bestaande 

modules en activiteiten te gebruiken en aan te passen, maar ook om zelf nieuwe 
modules en activiteiten te ontwerpen.  
 

Deze handleiding Ontwerpen deel 1 laat voor een beginnend ontwerper de basis zien van het 
ontwerpen. Het idee is om de voorbeelden, die stap voor stap worden uitgelegd, na te doen 
in de DWO om zo vertrouwd te raken met het bewerken en ontwerpen van activiteiten. 
 
Andere Handleidingen 
 
Bij het maken van activiteiten binnen de DWO kunnen verschillende soorten 
basiscomponenten (basiswidgets) worden gebruikt. De keuze voor een bepaalde basiswidget 
hangt af van het soort opdracht; bijvoorbeeld breuken optellen, een vergelijking oplossen of 
de juiste kiezen uit een serie mogelijkheden. Elke basiswidget biedt eigen mogelijkheden 
voor het beoordelen van het ingevoerde antwoord in het antwoordvak en het geven van 
feedback. In handleiding Ontwerpen deel 2 worden de verschillende basiswidgets en hun 
mogelijkheden uitgebreid toegelicht. 
 
Handleiding Ontwerpen deel 3 is voor ontwerpers die de meer geavanceerde mogelijkheden 
van de DWO willen gebruiken. 
 
In handleiding Ontwerpen deel 4 staan de niet-basiswidgets beschreven.  
 
 
 
 
Peter Boon 
Sietske Tacoma 
Sylvia van Borkulo 
Mieke Abels 
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1. Java zonder browser voor docenten 
Java en het werken met Java via de browser kan problemen geven. Daar is een oplossing 
voor.  
Er kan een installatie-bestand worden gedownload, waarmee de docentomgeving op een 
computer of laptop kan worden geïnstalleerd. U hoeft naast dit programma geen Java meer 
te installeren. Deze geïnstalleerde docentomgeving werk stabieler dat wanneer u een browser 
gebruikt. Uiteraard gebruikt de applicatie gegevens op de DWO-webserver. U moet dus wel 
online zijn. 
 
De download voor Windows vindt u op www.dwo.nl/downloads/DWO-docent-setup.exe 
Voor de Mac gaat u naar www.dwo.nl/downloads/DWO-docent-2.0.dmg 

 
 
2. Werken in de eigen schoolomgeving  
 
In de map van de school kunt u nieuwe mappen maken. Dit kan handig zijn om aangepaste 
modules in te zetten of om DWO-materiaal binnen uw school te organiseren in mappen per 
leerjaar of per onderwerp. 
 
Ga naar www.dwo.nl/docent via een browser of via de applicatie (zie vorige hoofdstuk) 
en log in met uw docentenaccount. 
 
Onder de map “Standaard DWO modules” ziet u de map van uw school. 

 
    
U kunt alleen in uw eigen schoolmap modules en activiteiten ontwerpen of aanpassen.  
Nieuwe of gekopieerde en aangepaste modules en activiteiten kunnen in een 
mappenstructuur binnen de schoolmap georganiseerd worden, bijvoorbeeld per leerjaar en/of 
per onderwerp. 
 
Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat alle docenten die activiteiten gaan ontwerpen of 
bewerken, dit in een persoonlijke map doen, met de afspraak dat er geen veranderingen 
doorgevoerd worden in gemeenschappelijke modules en activiteiten. Wanneer leerlingen aan 
een activiteit gewerkt hebben en de activiteit wordt veranderd, dan verdwijnen alle 
resultaten van die activiteit! 
 
• Een map  maken 
Rechtermuisklik op de map van de school en kies Nieuwe Map  
 

 
 

Er verschijnt een pop-up waarmee de map een naam gegeven kan worden: 

 is een map 
 is een module 

 is een activiteit 
 

http://www.dwo.nl/downloads/DWO-docent-setup.exe
http://www.dwo.nl/downloads/DWO-docent-2.0.dmg
http://www.dwo.nl/docent
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Klik hierna op OK. 
 

Maak op deze manier verschillende mappen voor een door u te kiezen structuur. 
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3.  Activiteiten maken met templates 
 
In dit deel ziet u aan de hand van een aantal voorbeelden hoe activiteiten gemaakt kunnen 
worden. We gebruiken hierbij templates om snel een standaardindeling van de pagina te 
kunnen krijgen. 
 
Voorbeeld 1: met het template Deelopdrachten 
 
In dit eerste voorbeeld wordt een activiteit over metriek ontworpen. 
Een activiteit moet in een module geplaatst worden. 
Rechtermuisklik op de map van de school en kies Nieuwe Module. 
 

 
 
In de pop-up die daarna verschijnt, kunt u de module een naam geven. 

 
 
De module verschijnt in de map waarin deze is aangemaakt. 
 

 
 
 
Rechtermuisklik op deze module en kies Nieuwe Activiteit aanmaken. 
 

 
 
Nu verschijnt er een pop-up waarmee u uit zes templates kunt kiezen. 
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We kiezen voor Template ‘Template - Deelopdrachten’. 
Nadat op Toevoegen is geklikt, verschijnt er een pop-up waarin de naam van de activiteit 
gegeven kan worden. 
 

 
 
Klik op OK en u kunt zien dat de activiteit is toegevoegd. 
 

 
 
Wanneer u op de activiteit klikt, ziet u rechts op uw schern het template: 
 

 
 

Wanneer u  bovenaanop  klikt, dan komt u in de bewerkmodus terecht en het 
rechterscherm ziet er zo uit: 
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Een belangrijke component voor het ontwerpen is het tekstvak. In de bewerkmodus ziet een 
tekstvak er zo uit:  

 
 
In de activiteit hierboven is het grootste tekstvak verdeeld in twee kolommen met daarbinnen 
meerdere tekstvakken. 
 
• Tekst typen 
Formuleer de opdracht voor de leerling met behulp van de tekst-editor. Deze werkt bijna net 
als een tekst-editor als Word of Notepad: u kunt selecteren, kopiëren, plakken, enz.  
Ook teksten gekopieerd uit een andere tekst-editor kunnen worden geplakt. Met plaatjes gaat 
dit niet.  
Undo (met de toetsen CTRL+Z van het toetsenbord) werkt net zoals in Word, maar dan moet 
de cursor wel staan in het tekstvak waar de verandering plaatsvond. De undo-functie werkt 
tot 12 tekens terug. 
 
Type de volgende opdrachten in de verschillende tekstvakken. 

 
 
 

schermbreedte 

tekstvakken 

componenten, ook wel 
widgets genoemd 
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Na het typen van de opdrachten in de activiteit kunt u met behulp van  zien hoe 
een leerling de opdracht ziet.  

Wanneer u een activiteit maakt die leerlingen met tablets gaan maken, kiest dan . 
 

 

Klik hierna op  om weer terug te gaan naar de bewerkmodus. 
 
• Antwoordvak toevoegen 
 
In bovenstaand voorbeeld gaan we nu de antwoordvakken toevoegen. 

Plaats de cursor achter een = teken en klik op:   
Een pop-up verschijnt. Selecteer in het menu aan de onderkant Simpel formulevak. 
 

 
Hierna verschijnt het antwoordmodel van het simpel formulevak. 
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Vul hier het juiste antwoord in, selecteer ‘Exact’, verander desgewenst het te behalen aantal 
punten en klik op OK. 
 
In de preview-modus kunt u nu de eerste opdracht als een leerling maken: 
 

 
 
Ga hierna weer terug naar de bewerkmodus.  
Wanneer u voor de leerlingen liever stippen wilt in plaats van een rechthoek om het antwoord 
in te vullen, kunt u nogmaals op het antwoordvak klikken en de vink bij Box weghalen.  
Wanneer bij elke opdracht op deze manier een antwoordvak is gemaakt komt het rijtje er zo 
uit te zien: 
 

 
 
 
Extra opdrachtenpagina’s kunt u maken door onderaan te klikken op het pijltje naar rechts.  
U krijgt dan een kopie van opdracht 1. 

        
 
 
U ziet nu pagina 2 van de activiteit. Verander ‘Opdracht 1’ in Opdracht 2’. 
Om nu de lengte eenheden te veranderen in oppervlakte eenheden, bijvoorbeeld ‘m’ in ‘m2’, 
dan moet u de formule-editor gaan gebruiken.  
Plaats de cursor achter de m, klik op de formule-editor.  
 
 

 
 
Met het menu dat bovenaan verschijnt kunt u speciale tekens maken. 
 

 
 
Het uiteindelijke resultaat ziet er zo uit: NOG WEL EVEN DE ANTWOORDEN IN DE 
ANTWOORDVAKKEN AANPASSEN! 
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• Wijzigingen opslaan 

Om wijzigingen op te slaan kunt u de knop  gebruiken. Dan verschijnt 
onderstaand venster:  
 

 
 
Dit is bedoeld als een waarschuwing: als leerlingen bezig zijn met deze activiteit of de 
activiteit al gemaakt hebben, dan zullen alle resultaten verdwijnen. Dit geldt dus ook als er 
slechts één opdracht veranderd of verwijderd wordt! 
 

Ook na klikken op de knop  is dit scherm te zien. Op dat moment kunt u 
dus kiezen of u de wijzigingen wilt opslaan of juist niet.  
 
Het is raadzaam om regelmatig de knop opslaan te gebruiken, want het opslaan gebeurt niet 
automatisch. 
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 Samenvatting 
 
 
 
 
 

 
 

Tekstvak 
Bij het ontwerpen zal blijken dat het vaak handig is om tekst (maar ook andere componenten 
zoals afbeeldingen, grafieken en formules) in een tekstvak te zetten vanwege de 
mogelijkheden die dit vak biedt.  
 
In de activiteit hierboven is het tekstvak waar de opdrachten in staan 
verdeeld in twee kolommen. Met een rechtermuisklik op de linker bovenhoek, 
of op de rechter benedenhoek kunt u onderstaande pop-up zien. 
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Een tekstvak speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen in de DWO en kan aangepast 
worden aan het doel waarvoor het gebruikt wordt. 
 
Bijvoorbeeld: 
• Achtergrondkleur om een tekst te accentueren, met of zonder rand. 
• Ander font (type, grootte, kleur) 
• Automatisch aanpassen van de hoogte en de breedte.  
• Meerdere rijen en kolommen.  

 
Wanneer u de lay-out van een tekstvak achteraf wilt aanpassen, klik dan met de rechter 
muisknop op de linker bovenhoek, of op de rechter benedenhoek. In de pop-up kunnen dan 
aanpassingen doorgevoerd worden. 
De grootte van  het tekstvak kan ook aangepast worden door te slepen aan het zwarte 
vierkantje rechtsonder. Wanneer ‘Past hoogte aan’ is ingesteld, zal de hoogte hiermee niet 
veranderen, tenzij u de vink weghaalt. 
 
Meer informatie over tekstvakken, zie handleiding Ontwerpen deel 3. 
 

Antwoordvak 
In de DWO zijn verschillende mogelijkheden te kiezen om het werk van leerlingen te 
beoordelen. Eén en ander hangt af van het soort opdracht; bijvoorbeeld breuken optellen, 
een vergelijking oplossen of de juiste kiezen uit een serie mogelijkheden. In een digitale vorm 
aangeboden ontstaat de mogelijkheid van directe feedback op de juistheid van het antwoord. 
De antwoordvakken bieden verschillende mogelijkheden en kunnen ingevoegd worden op de 
plaats die u wilt, zelfs in een zwevend tekstvak of een pop-up.  
 
Een belangrijke optie van een antwoordvak is het beschikbaar maken van een toetsenbord 
voor de leerlingen waarmee ze formules en symbolen kunnen typen. 
Vink hiervoor in de editor van het antwoordvak ‘Formule-invoer editor’ aan: 
 

 
 
Dit is dan wat een leerling ziet in html, op een computer 
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En dit is een toetsenbord dat op een tablet verschijnt: 
 

 
 

Daarnaast is op de tablet via het knopje  een toetsenbord met het alfabet beschikbaar 

en het knopje  geeft de mogelijkheid voor handgeschreven formule-invoer. De formules 
die een leerling in het vak voor handgeschreven invoer schrijft, worden direct overgenomen 
in het huidige antwoordvak. Formules kunnen weer worden verwijderd door van rechts naar 
links over de geschreven formules te vegen.   
 

 
 
 
Meer informatie over antwoordvakken, zie handleiding Ontwerpen deel 2 en zie de Basis 
widgets in de Standaard DWO Modules. 
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Formule editor 
 
Binnen de gewone tekst worden formules met behulp van de formule editor gemaakt.  

Klik hiervoor op de  knop en In de menubalk verschijnen knopjes waarmee u de formules 
kunt bouwen:  
 

 
 

Klikken op het ‘meer-knopje’  maakt een toetsenbordje zichtbaar voor meer wiskundige 
symbolen: 

 
Een uitbreiding met o.a. Griekse letters krijgt u door op  te klikken: 

 
Een derde toetsenbordje is het bekende qwerty toetsenbord. Deze krijgt u door op  te 
klikken: 
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4. Meer voorbeelden 
 
Voorbeeld 2: Activiteit met random parameters 
 
Het tweede voorbeeld is het ontwerp van een activiteit over het vereenvoudigen van 
expressies, waarbij random parameters worden gebruikt. 
 
Rechtermuisklik op de map van de school, kies Nieuwe Module en geef de module een naam. 
 
Rechtermuisklik op deze nieuwe module, kies Nieuwe activiteit aanmaken en kies in de 
popup het template ‘Eenvoudige sommen’. In de bewerkmodus ziet deze er zo uit: 
 

 
 
U zit dat, wanneer expressies in een formulevak worden geplaatst, de variabelen 
automatisch cursief worden afgebeeld.  
 
• Random parameters instellen 
Wanneer de opdrachten bedoeld zijn om eindeloos te oefenen of wanneer het gewenst is dat 
de leerlingen verschillende opgaven maken van hetzelfde type, dan kunnen de opdrachten 
voorzien worden van variabelen voor random parameters. 
 
Als voorbeeld wordt opgave a. gerandomiseerd met de variabelen a en b. In de opgave 
worden deze variabelen tussen hekjes geplaatst: 
 

 
 
De waarden van de variabelen voor random parameters worden rechts onderaan gedefinieerd: 

 
 
Het zijn altijd gehele getallen. Er zijn twee manieren van definiëren.  
 

• Door middel van intervallen:  
 a=31..39  (gebruik precies twee punten tussen de grenswaarden)  

 
• Door middel van verzamelingen: 
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 a= -7, -5, -3 (de mogelijk waarden opgesomd, gescheiden door komma’s) 
 
Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld: 
 a=11..19, 21..29, 31..39 
 
In het antwoordmodel geven we #a+b# als oplossing, samen met de optie exact. Uiteraard 
willen we hier de uitgerekende waarde hebben.  
Zouden we #a# + #b# gebruiken dan lukt dit niet. 
 
 
Voor opgave b. kunnen andere random variabelen gedefinieerd worden. Bijvoorbeeld  
p=2,3,4 
q=5,6,7 
r=3,4,5,6 
Met als opgave: #p#(#q#x + #r#) 
 

 
 
In het antwoordmodel komt als antwoord #pqx + pr#  
 
 
  

klik hier om de hele 
lijst te zien in een 
pop-up 
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Voorbeeld 3: Activiteit expressies herleiden met stappen 
 
In dit voorbeeld maken we gebruik van het template ‘Expressies stapsgewijs’. 
Dit template laat een activiteit zien met als antwoordvak Formulevak met stappen. 
 
In de bewerkmodus is de expressie niet te zien.  
 

 
 
Die zie je pas als je op de rechterkant klikt: de editor van het antwoordmodel verschijnt in 
een pop-up en daar zie je de expressie en het antwoord staan. Onderaan zijn de afmetingen 
van de opgave aangegeven. 
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Voorbeeld 4: Activiteit vergelijkingen oplossen met stappen 
 
In dit voorbeeld maken we gebruik van het template ‘Vergelijkingen stapsgewijs’. 
Dit template laat een activiteit zien met als antwoordvak Vergelijkingvak met stappen. 
 
In de bewerkmodus is de vergelijking niet te zien.  
Die zie je pas als je op de rechterkant klikt: de editor van het antwoordmodel verschijnt in 
een pop-up en daar zie je de vergelijking en het antwoord staan. Onderaan zijn de 
afmetingen van de opgave aangegeven. 
 

 
 
 
Voorbeeld 5: Een rekenmachine in de DWO 
 
Het is mogelijk om bij een opdracht een rekenmachine beschikbaar te maken. 

 
 
Om ruimte te besparen, wordt de rekenmachine in dit voorbeeld als pop-up aangeboden. 
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De constructie hiervan is als volgt: 
 
Zet de cursor op de plek waar je de pop-up wilt hebben. Klik vervolgens op  
 

 
 
Kies dan 

 
 
De volgende pop-up verschijnt: 

 
 
Kies het type rekenmachine en vink desgewenst Popup aan en klik op OK.  
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5. Tips & tricks voor het ontwerpen  
 
a. Bestudeer het ontwerp van een bestaande activiteit 
 
Een activiteit in de Standaard DWO modules kunt u niet in de bewerkmodus bekijken. 
Hiervoor moet u eerst in uw eigen omgeving een module aanmaken met bijvoorbeeld de 
naam Rekenen. 
 
Ga naar de activiteit in de Standaard modules, rechtermuisklik en kies Kopiëren. 
 

 
 
 
Ga naar de module in uw eigen omgeving, rechtermuisklik, en kies Plakken 
 

 
 
Wanneer u in uw omgeving de map Rekenen opent en de activiteit aanklikt ziet u: 
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In de bewerk modus: 
 

 
 
 
Allereerst ziet u dat voor deze pagina random variabelen zijn gebruikt. 
De opdrachten staan in een tekstvak met meerdere rijen. Dit tekstvak staat zelf weer in een 
tekstvak met een blauwe rand.  
Kijk eens hoe de lay-out van dit tekstvak is gemaakt (rechtermuisklik op het zwarte hoekje). 
 
b. Verander een bestaande activiteit 
 
Het is goed mogelijk dat u bovenstaande activiteit qua onderwerp geschikt vindt, maar dat er 
te veel of juist te weinig opgaven in staan, of dat u de opgaven eenvoudiger of juist 
moeilijker wilt maken.  
 
Het is nu heel eenvoudig om een tweede pagina met een serie opdrachten te maken: 
Klik onderaan op het pijltje naar rechts.  

        
 
U krijgt dan een kopie van de eerste pagina, maar omdat de opdrachten gerandomiseerd zijn, 
zullen de leerlingen de serie opdrachten zien met andere getallen. 
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c. De opdrachten van twee activiteiten samenvoegen (merge) 
 
Het is mogelijk om de opgaven van een activiteit toe te voegen aan een andere activiteit. 
Daarbij worden ook de plaatjes correct toegevoegd.  
Rechtermuisklik op een activiteit en kopieer deze.  
 

 
 
Ga naar de activiteit binnen de schoolomgeving waaraan u de opdrachten wilt toevoegen. 

Klik op deze activiteit, rechtermuisklik en kies merge.  
 

 
 

d. De bolletjes op een rijtje  
 

Met de pijltjes bij de rode bolletjes, onderin het scherm, kun u opdrachten toevoegen, 
verwijderen of verwisselen: 

 
Door op het rechterpijltje naast bolletje 3 te klikken, wordt een 
vierde bolletje toegevoegd. Dit is een kopie van de opdracht van 
het bolletje dat geselecteerd is, in dit voorbeeld opdracht 1.  

 
Wanneer u op het linkerpijltje naast bolletje 3 klikt, wordt de laatste opdracht, in dit 
geval opdracht 3, verwijderd. 

 
Met behulp van de pijltjes die onder de geselecteerde opdracht staat, kunt u, door op 
het linker- of rechterpijltje te klikken, opdrachten wisselen. 
 
Met een rechtermuisklik op een bolletje, verschijnt het menu dat 
hier rechts is afgebeeld. Hiermee kunt u de huidige opdracht 
kopiëren, knippen of verwijderen, of een nieuwe pagina (al dan niet 
een kopie van de huidige pagina) invoegen.  

 
 
 
 
 
e. Verder met ontwerpen 
 
Begin eenvoudig, kies bijvoorbeeld een oefenopdracht uit het boek en ga daar een DWO 
activiteit van maken. Gebruik zo mogelijk een bestaand template. 
Kijk eventueel ook in de andere handleidingen die beschikbaar zijn. 
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6. Van een activiteit een toets maken 
 
In de DWO is veel oefenmateriaal beschikbaar en de leerling krijgt op elke stap feedback.  
Dit is een krachtige optie, maar er zijn ook enkele nadelen. Soms lokt de directe feedback 
ongewenst trial-and-error gedrag uit. Bovendien kunnen leerlingen teveel gaan ‘leunen’ op de 
feedback, waardoor ze afleren om hun eigen antwoord te controleren. Daarom raden we aan 
uw leerlingen ook met minder of geen feedback te laten oefenen.  
 
Bij elke activiteit horen een aantal instellingen, zoals of het om een oefenactiviteit, een 
zelftoets of een toets gaat. De instellingen van een activiteit kunt u eenvoudig zelf 
veranderen. Dit kan alleen binnen de schoolomgeving.  
 
• Maak een kopie van een activiteit die u als toets wilt gaan gebruiken. 
 
• Selecteer de activiteit in uw schoolomgeving en U ziet de opdrachtenserie (bolletjes) aan 

de rechter kant. 
 
• Klik nu op     (bovenaan in het venster). 

 
Het middelste venster wordt ‘bevroren’ en in het rechter scherm is de eerste opdracht 
van de activiteit in de bewerk modus te zien. 

 

 
 

Waarschijnlijk ziet u onderaan dit: 

 
 
  



Handleiding Ontwerpen deel 1 26 versie 20170216  
 

Deze activiteit is een oefenactiviteit. Wanneer u op Oefenen klikt 
verschijnen de volgende vijf keuzes: 

 
Oefenen. Elke stap wordt gecontroleerd. Verbeteren van fouten is 
onbeperkt mogelijk zonder puntenaftrek. 

 
Oefenen met strafpunten. Wanneer een leerling eerst een fout 
antwoord geeft en daarna verbetert, dan gaan er 2 punten van het 
totaal voor die opdracht te verkrijgen punten af.  
Twee keer een fout antwoord bij een opdracht en daarna het goede 
antwoord: 4 punten aftrek. 
 
Zelftoets. Er wordt pas gecontroleerd bij het klikken op de nakijkknop na het voltooien 
van de reeks opdrachten. Vaker nakijken kost telkens 5 strafpunten op de totaalscore. 
Bij het nakijken van de zelftoets worden niet alleen foute antwoorden aangegeven maar 
ook welke stappen goed en welke fout zijn. (Alleen bij lineaire en kwadratische 
vergelijkingen) 
 

 
 
 

Eindtoets. De toets kan alleen worden nagekeken door een docent. 
 

Oefenen eindeloos. Er wordt een knop toegevoegd waarmee de oefening opnieuw 
gemaakt kan worden. Dit is alleen zinvol bij gerandomiseerde opdrachten. 
 

• Kies nu de gewenste eigenschap voor de activiteit en met ‘stop bewerken’ kunt u de 
bewerkmodus verlaten en de verandering doorvoeren.   
 

• Controleer de teksten van de oefenactiviteit. In teksten van oefenactiviteiten of 
zelftoetsen staan vaak zinnen als: ‘Klik op Enter om je antwoord te controleren.’ In een 
eindtoets kan dit niet, dus is het verstandig deze tekst aan te passen.  

 
 

Een gekozen instelling geldt voor alle opdrachten van de activiteit. 

Als u de instellingen verandert in een activiteit waar al leerlingen aan hebben gewerkt, 
dan gaat het leerlingenwerk verloren. Om dit te voorkomen maakt u een kopie van de 
activiteit en bewerkt u deze kopie.  
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7. Back-up van een module (of map) maken  
 
Wanneer u een module in uw schoolomgeving bewerkt heeft, zou het kunnen gebeuren dat 
deze per ongeluk verwijderd of veranderd wordt door een collega (of door uzelf).  
Het is mogelijk om back-ups van uw modules en zelfs van hele mappen op uw computer op te 
slaan. 
Hieronder staat beschreven hoe u een back-up van een module (of map) kunt maken. 
 
Selecteer eerst de module. Linkermuisklik Bestand en selecteer Backup module of Backup 
map. 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt ook knop ‘Bewerken’ gebruiken: 
 

 
 
 
Met behulp van het venster dat nu verschijnt kunt u de back-up van de module of mapop uw 
computer opslaan. 
U kunt elke naam kiezen voor de back-up. Wanneer u later de back-up weer importeert krijgt 
de module of map automatisch weer zijn oorspronkelijke naam. 
 
 

8. Importeren van een back-up 
 
Het importeren van een back-up van een module: 
Kies een bestaande map of maak een nieuwe map aan in uw schoolomgeving. 
Selecteer deze map 
Linkermuisklik Bestand en selecteer Import. 
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Zoek op uw computer de file die u wilt importeren: 
 

 
 
Klik op de file en daarna op Open. 
De module is daarna in de DWO te zien met zijn oorspronkelijke naam. 
 
 
Voor het importeren van een map kiest u de schoolmap of een sub-map in de schoolomgeving. 
Selecteer deze map, linkermuisklik Bestand en selecteer Import map. 
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