
Arrangeren in DISK 
Automatisch open laten zetten van het volgende thema  
 
Het is mogelijk een arrangement te maken, waarbij de thema’s voor een leerling automatisch worden 
opengezet. Op deze manier kan de leerling zelf verder werken aan het volgende thema na het behalen van de 
toets van het vorige thema. U kunt in een arrangement ook aangeven dat een leerling één of meerdere 
thema’s overslaat. Als u een dergelijk arrangement wilt samenstellen is het belangrijk goed op een aantal zaken 
te letten. In deze handleiding staat in 6 simpele stappen uitgelegd hoe u zo’n arrangement voor een leerling 
kunt samenstellen. 
 

Stap 1: Klik op arrangeren 
In het hoofdscherm klikt u op leerlingen > arrangeren 
 

Stap 2: Klik op alles verbergen 
U klikt op de knop ‘alles verbergen’ zodat alle thema’s doorzichtig worden. Dit doet u zodat u bij stap 4 kunt 
aangeven met welk thema u wilt dat de leerling begint. 

 
Stap 3: Thema’s slepen naar rechterkolom 
U sleept de thema’s die u niet beschikbaar wilt maken naar de kolom onder het kopje ‘niet beschikbare 
thema’s’ in de rechterkolom.  
 

Stap 4: Selecteer een thema 

U klikt op  bij het thema thema waar de leerling mee moet beginnen. Het daaropvolgende thema zal 
automatisch klaar komen te staan zodra de leerling de toets van het beginthema voldoende heeft gemaakt. 
 

Stap 5: Automatisch openen na afronden thema  
Onder het kopje ‘openzetten van verborgen thema’s’ kiest u de tweede optie. Door deze tweede optie aan te 
vinken zorgt u ervoor dat de thema’s automatisch voor de leerling worden klaargezet. 
 

Stap 6: Arrangement toewijzen aan leerlingen 
U klikt op de knop ‘toewijzen aan leerlingen’. Na op deze knop te hebben geklikt kunt u de leerling(en) 
aanvinken voor wie het arrangement bedoeld is. 
 
 

Voorbeeld 
 
Om de bovenstaande te verduidelijken kunt u het volgende voorbeeld nagaan. Het voorbeeld wordt aan de 
hand van screenshots verder uitgewerkt. 

 
Wat wil de docent? 
In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de docent een arrangement voor een leerling wil aanmaken dat start 
vanaf het thema BELLEN EN MAILEN. De docent wil de thema’s INTRODUCTIE (NAAR SCHOOL) en 
KENNISMAKEN (die normaal gesproken vóór het thema BELLEN EN MAILEN zitten) overslaan en dus niet 
beschikbaar maken voor de leerling.  
 
Wat betekent dat? 
Als de leerling de toets van BELLEN EN MAILEN succesvol heeft afgerond komt vervolgens automatisch het 
volgende thema WONEN beschikbaar voor de leerling. Na de toets van WONEN kan de leerling automatisch 
verder met het volgende thema ETEN, etc.  

 
 
  



Stap 1: Klik op arrangeren 
 
Om te beginnen klikt u op leerlingen > arrangeren. Op deze manier komt u in de omgeving waar u 
een arrangement voor een leerling kunt samenstellen. 
 

 
  



Stap 2: Klik op alles verbergen 

Daarna klikt u op de knop . Als u hier op klikt worden de thema’s in de kolom 
linksonder doorzichtig. Dit betekent dat de thema’s op dit moment niet beschikbaar zijn voor de 
leerling. Bij stap 4 maakt u het beginthema weer zichtbaar. 
 

 
  



Stap 3: Thema’s slepen naar rechterkolom 

U ziet dat de thema’s nu doorzichtig zijn, dit komt omdat er op de knop  is geklikt. 
De volgende stap is dat u de thema’s die u voor de leerling niet beschikbaar wilt maken. Dit doet u 
door de thema’s van de kolom linksonder naar de kolom rechts te slepen, onder het kopje 

. In dit voorbeeld zijn dat de thema’s die de docent niet beschikbaar wil 
maken: introductie en kennismaken. 

 
 
 
 
 
 
  



Stap 4: Selecteer een thema 
 

Vervolgens klikt u op om een thema te selecteren. Met dit thema zal de leerling beginnen. In dit 

voorbeeld is dat het thema BELLEN EN MAILEN. Na aanklikken van het wordt het thema weer 
helder. U weet nu dat dit thema geselecteerd is. 
 

 
  



Stap 5: Automatisch openen na afronden thema 
 
U ziet dat het thema BELLEN EN MAILEN er nu weer normaal uitziet. Nu moet u er nog voor zorgen 
dat de vervolgthema’s automatisch worden klaargezet voor de leerling. Dit doet u door onder het 

kopje  de tweede optie aan te vinken. 

 
 

  

  



Stap 6: Arrangement toewijzen aan leerlingen 
 
Ten slotte moet u het arrangement nog toewijzen aan de leerling(en) voor wie het arrangement 

samengesteld is. Dit doet u door te klikken op de knop  . 
Hier kunt u vervolgens aangeven voor welke leerling(en) het arrangement bestemd is.  


