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Snel van start met Learnbeat

Heb je vragen of zoek je handige tips? 

Bekijk onze FAQ-pagina op support.learnbeat.nl.

Wachtwoord vergeten
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Toetsen afnemen Een voorbeeldles met Learnbeat Feedback geven Huiswerk maken
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Welkom bij Learnbeat! Met deze korte handleiding helpen we je 

graag op weg bij het werken met Learnbeat.

          Zelf klassen aanmaken in Learnbeat

          Leerlingen uitnodigen voor je klas

          Hoe melden leerlingen zich aan voor een klas?



Zelf klassen aanmaken in Learnbeat

Klik rechtsboven in het ‘aan de slag-scherm’ op 

‘voeg een klas toe’.

2

Vul de naam van de klas, het leerjaar en het niveau in 

voor het gekozen vak. Je kan meerdere klassen tegelijk 

aanmaken. Staat alles goed? Klik dan op ‘ga verder’.

4

Ga naar inloggen.learnbeat.nl en log in met je 

gebruikersnaam en wachtwoord.

1

Selecteer een vak voor de klas.

3

Kies lesmateriaal voor de klas.

5

Je klas staat nu klaar. Je hoeft nu alleen nog maar je 

leerlingen uit te nodigen. Kijk daarvoor op de andere 

kant van deze korte handleiding.

6

Geef je samen met een collega les aan een klas?

Het is mogelijk om meerdere docenten toe te voegen 

aan één klas. Ga hiervoor naar ‘instellingen’, klik op 

het tandwiel van de juiste klas en kies vervolgens 

‘voeg een docent toe’.
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Tip!



Klik bij de juiste klas op ‘beheer leerlingen’. 

2

Nodig leerlingen uit via een link.

Kopieer de link en geef deze aan je leerlingen via een 

medium naar keuze.

3b

Ga naar ‘instellingen’ door linksonder in het menu op 

je profielfoto te klikken.

1

Er zijn drie manieren om leerlingen uit te nodigen: via 

de e-mail, via een link en uitnodigen tijdens de les. 

3

Nodig leerlingen uit via e-mail.

Je vult de e-mailadressen van de leerlingen in één keer 

in en nodigt ze vervolgens uit voor de klas. De leerlin-

gen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan 

de klas. Zodra de leerling op de uitnodiging klikt, kan 

de leerling inloggen of een nieuwe account aanmaken.

3a

Nodig leerlingen uit tijdens de les.

Je kan leerlingen uitnodigen tijdens de les door middel 

van een klascode of een QR-code op een klassikaal 

scherm te delen.

3c

Met de uitnodiging, link of QR-code melden leerlingen 

zich aan voor de klas. Bekijk op de volgende pagina 

wat leerlingen te zien krijgen.

Je hoeft nu alleen nog maar de leerlingen te 

accepteren. Ga naar ‘instellingen’ en kies de juiste 

klas. Je ziet onder het kopje ‘toegangsverzoeken’ de 

nog niet geaccepteerde leerlingen. Klik op ‘toestaan’ 

of ‘weigeren’.

5

4
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Leerling uitnodigen voor je klas



Leerling vult de klascode in en 

klikt op ‘ga verder’.

3

Leerling klikt op ‘aanmelden met 
een klascode’, rechtsboven in 

het scherm.

2

Leerling gaat naar

inloggen.learnbeat.nl.

Aanmelden via een klascode

1

De leerling krijgt 2 opties; 

inloggen met zijn/haar 

Learnbeat account of een 

nieuwe account aanmaken.

Aanmelden via een link of e-mail

4

Gebruiken je leerlingen SOM-

today? Dan logt de leerling in 

met zijn/haar SOMtoday 

account om een koppeling te 

maken.

Nieuw account aanmaken

Leerling vult zijn/haar  

e-mailadres en naam in.

4b

Er wordt een bevestigingsmail 

verzonden naar het opgegeven 

e-mailadres. De leerling klikt op 

‘maak mijn Learnbeat account 
aan’.

Inloggen met een bestaand 

account

Leerling logt in bij Learnbeat, er 

wordt vervolgens een 

toegangsverzoek verzonden 

naar de docent, de leerling 

hoeft nu geen verdere stappen 

meer te ondernemen.

4a

Leerling  wordt doorverwezen 

naar het aan de slag-scherm. 

Daarnaast krijgt de leerling een 

e-mail met daarin zijn/haar 

Learnbeat inloggegevens.

Learnbeat kan aangeven dat er 

al een account bestaat met dit 

e-mailadres. In dit geval moet 

de leerling proberen in te 

loggen met dit e-mailadres of 

kiezen voor ‘wachtwoord 
vergeten’. Er wordt een e-mail 

verzonden waarmee de leerling 

een nieuw wachtwoord kan 

kiezen. 
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Hoe melden leerlingen zich aan voor een klas?


