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1. Inloggen 
2. Ga naar www.digitaleladekast.nl  
3. Klik op LOGIN 

 

 
4. Vul de inloggegevens in. 

 

2. Activiteiten /  Lessen toevoegen 
 

1. Klik op LADEKAST 

 

 
 

2. Kies de juiste discipline 

 

 De tekst van de gekozen discipline is nu vetgedrukt. 

3. Klik op de groep waarvoor je de activiteit toevoegt 

 

 

http://www.digitaleladekast.nl/
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4. Klik op het plusje bij  MAAK ACTIVITEIT AAN 

 

 

5. Geef de les EEN NAAM, VINK de doelen aan van de les en klik op VERDER 

 

 

6. Vul de verplichte velden in voor de les 

Het is belangrijk dat onderstaande velden volledig worden ingevuld 

Veld Omschrijving 

Naam Naam van de activiteit 

Korte omschrijving Geef hier een korte omschrijving van de activiteit. 

Omschrijving Hoeft niets ingevuld te worden, dit staat in de lesbrief 

Clusters Dit vink je aan, zodat je je les deelt met CmK-scholen in Eindhoven. 

Extern Als cultuurprofessional vink je aan dat je een externe aanbieder 
bent. 

Aanbieder Hier hoeft je niets in te vullen. 

Contactpersoon Vul je hier eigen naam in. 

Contactgegevens Je mag hier je eigen contactgegevens (e-
mailadres/telefoonnummer) invullen, zodat een leerkracht contact 
met je op kan nemen als deze vragen heeft over de les. 
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Kosten Hier hoef je niets in te vullen. 

Duur Hier geef je het aantal lessen aan en hoelang deze duren. 

Techniek Alleen voor discipline beeldend verplicht. 

Beeldaspect Alleen voor discipline beeldend verplicht. 

Opzet / onderdelen 
activiteit + tijdsduur per 
onderdeel 

Hoeft niets ingevuld te worden, dit staat in de lesbrief 

Materialen Beschrijf hier alle materialen en apparatuur die nodig zijn voor alle 
lessen. 

Bestanden Voeg de lesvoorbereiding*, PowerPoint, foto’s en pdf-bestanden 
zoals achtergrondinformatie toe.  

- De eerste geselecteerde foto wordt gebruikt als afbeelding 
bij het lessenoverzicht. 

- Het kan zijn dat na het toevoegen van één bestand de 
activiteit wordt opgeslagen. Je zal de activiteit dan 
opnieuw moeten openen om de andere bestanden toe te 
voegen. 

*uitleg over de lesvoorbereiding: zie hieronder. 

7. Klik op BEWAAR AANPASSINGEN 

 

Uitleg lesbrief 
Op de website van CultuurStation staat het format voor de lesbrief. Na het downloaden hiervan zie je 
onderstaand schema. Vul alle witte velden zo in dat een leerkracht weet wat deze stap voor stap 
moet doen bij het zelf geven van de les. 
 

Titel  
 

Beschrijving les 1  

Voorbereiding 

Zet hier alles in wat de leerkracht nodig heeft om klaar te zetten voor deze les. Denk aan 
materialen, apparatuur, PowerPoint etc. 

Link naar video/muziek 

Als je een eigen video hebt, maar geen YouTube kanaal, dan kan je de video sturen naar 
renate.van.maasakkers@cultuurstation.nl. Je video wordt dan opgeslagen op het Youtube kanaal 
van CultuurStation. De link naar je video wordt dan naar je toegestuurd, zodat je deze kan 
toevoegen aan je lesbrief. 

Inleiding 

Het is belangrijk om de leerlingen te verwonderen/verbazen tijdens de inleiding met bestaande 
kunst. Het is voor leerkrachten fijn als je ze concrete voorbeelden geeft van bestaande 
kunstwerken/boeken/etc.  

Kern 

Beschrijf hier stap voor stap hoe de leerkrachten de leerlingen kan begeleiden in het 
onderzoeksproces en de vormgeving.  

Afsluiting 

Geef hier tips hoe de les gezamenlijk afgesloten kan worden. Bijv. welke vragen kan een leerkracht 
stellen, zodat de leerling het proces kan presenteren.  
Bij de laatste les kan je tips geven over de vorm(en) van presenteren.  

Verdiepingstips 

https://www.cultuurstation.nl/werken-met-de-digitale-ladekast/
mailto:renate.van.maasakkers@cultuurstation.nl
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Je kunt hier verwijzen naar de pdf-bestanden met achtergrondinformatie en mogelijke andere 
verdiepingstips geven. 

 

Het is per format mogelijk om 3 lessen te beschrijven.  Als je meerdere formats gebruikt, geef dit dan 
aan in de titel van de les. 

 

3. Lessen zoeken 
 

1. Klik boven in de balk op ZOEKEN 
 

Bij de 

filters kun je gericht zoeken

 

Vul een woord in: bijvoorbeeld van een thema 

Gericht zoeken binnen een leerlijn/discipline 

Gericht zoeken binnen een leerjaar 

Indien er een leerlijn en jaarlaag is aangevinkt, kun je 

ook gericht zoeken op een leerdoel. 


