
 
  
 
 
 

 
Technische handleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skillville.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEERKRACHTEN 
 

Presenteert 



 SKILLVILLE – Technische handleiding - Leerkrachten 2 

Inhoudsopgave 

1 INLOGGEN ................................................................................................................ 3 

1.1 Inloggegevens ................................................................................................................................ 3 

1.2 Wachtwoord vergeten? .................................................................................................................. 3 

2 MIJN GROEPEN ........................................................................................................ 4 

2.1 Overzicht ........................................................................................................................................ 4 

2.2 Nieuwe leerlingen ........................................................................................................................... 5 

3 CASUSSEN ............................................................................................................... 6 

3.1 Casus status .................................................................................................................................. 6 

3.2 Casus status wijzigen ..................................................................................................................... 7 

4 MIJN LEERLINGEN .................................................................................................... 8 

4.1 Status per case .............................................................................................................................. 8 

4.2 Bestanden geüpload ...................................................................................................................... 9 

4.3 Leerlingenbeheer ............................................................................................................................ 9 
4.3.1 Wachtwoord aanpassen .......................................................................................................... 9 
4.3.2 Reset game ............................................................................................................................. 9 
4.3.3 Verwijder uit de groep ............................................................................................................ 10 

5 DOCUMENTEN ....................................................................................................... 11 
 
 
 



 SKILLVILLE – Technische handleiding - Leerkrachten 3 
 

1 Inloggen 

1.1 Inloggegevens  
Open de website http://www.skillville.be 

 
Geef vervolgens aan de linkerzijde je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik tenslotte 
op ‘Inloggen’.  
 

1.2 Wachtwoord vergeten? 
Klik op de link ‘Wachtwoord vergeten?’. Geef vervolgens je gebruikersnaam of e-
mailadres op.  Er wordt een e-mail verstuurd met je nieuwe inloggegevens. 
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2 Mijn groepen 

2.1 Overzicht 
Na het aanmelden kom je automatisch terecht in de map ‘Mijn groepen’. 

 
‘Mijn groepen’ geeft een overzicht van alle klassen binnen je school die SKILLVILLE 
gebruiken. Let op, je kan enkel een overzicht zien van de klassen waaraan je les geeft.  
 
Klik op de groepsnaam om het groepsrapport te bekijken. Het groepsrapport geeft 
een overzicht van gerealiseerde VOET-eindtermen.  
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2.2 Nieuwe leerlingen 
Leerlingen moeten zichzelf registeren via http://www.skillville.be. Leerlingen hebben 
enkel de unieke ‘sleutel’ nodig. Deze sleutel geeft de leerlingen toegang tot 
SKILLVILLE en tot de specifieke groep waaraan de sleutel is gekoppeld. 
 

 
 
Nadat een leerling zich heeft geregistreerd, moet je als leerkracht deze registratie 
bevestigen. In de groep krijg je een overzicht te zien van nieuwe studenten (zie 
bovenstaande afbeelding). Klik op ‘Bevestig’ om de leerlingen toegang te geven.  
 
Nadat je op ‘Bevestig’ hebt geklikt, kan de leerling het spel spelen. 
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3 Casussen 
 
In dit onderdeel kan je alle casussen terug vinden die in het spel beschikbaar zijn. Er zijn 
meer dan 75 casussen onderverdeeld in 3 graden. Standaard zal de 1ste graad open 
staan en de overige 2 graden op ‘overslaan’. Dit wil zeggen dat de geselecteerde 
groep/klas enkel de casussen van de eerste graad zullen spelen.  

3.1 Casus status 
Er zijn 3 verschillende statussen voor een case: ‘Stop’, ‘Open’ en ‘Overslaan’.  

 
Open: de leerlingen kunnen deze casus spelen. 
Overslaan: de casus wordt niet gespeeld, de leerlingen gaan gewoon verder met een 

andere casus. 
Stop: de casus wordt niet gespeeld, de leerlingen kunnen niet verder met een andere 

casus. 
 
Let op, het wijzigen van de status van casussen moet voor elke groep apart gebeuren.  
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3.2 Casus status wijzigen 
De status van casussen kunnen individueel of per graad gewijzigd worden. 
 
Om de status van een individuele casus te wijzigen, selecteer je de casus naam en 
kies je de gewenste status.  
 
Om de status van een gehele graad te wijzigen, selecteer je de klasgroep, 
vervolgens het pakket en ten slotte de graad. Kies daarna of voor de geselecteerde 
graad de casussen open of op overslaan moeten staan. 
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4 Mijn leerlingen 
 
Het onderdeel mijn leerlingen geeft een detailweergave van de resultaten van een 
individuele leerling.  
 

 

4.1 Status per case 
Per casus kan je de keuzes van de leerlingen achterhalen. De resultaten van elke 
oefening, het aantal pogingen die hij/zij hiervoor nodig had, … .  
 
Selecteer een casus. Onderaan de pagina krijg je een detailoverzicht te zien. 
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4.2 Bestanden geüpload 
 
De leerlingen zullen enkele opdrachten moeten uploaden aan hun eigen ‘Mijn 
Documenten’ in SKILLVILLE. Door op de knop ‘Bestanden geüpload’ te klikken, kan 
je de documenten van de leerlingen bekijken en beoordelen.  

4.3 Leerlingenbeheer 

4.3.1 Wachtwoord aanpassen 
Indien de leerling zijn/haar wachtwoord vergeten is kan je het wachtwoord wijzigen. Klik 
hiervoor op ‘Wijzig wachtwoord’. Geef vervolgens het nieuwe wachtwoord in.  

 

4.3.2 Reset game 
De resultaten van de leerling kan volledig verwijderd worden. Klik hiervoor op de knop 
‘Reset game’. Let op, deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. 
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4.3.3 Verwijder uit de groep 
Indien de leerling in een verkeerde groep/klas zit, kan je hem/haar uit de groep 
verwijderen. De leerling moet dan via zijn/haar profiel een andere groep kiezen.  Deze 
informatie kan je terug vinden in de leerlingenhandleiding. 
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5 Documenten 
 
Dit onderdeel bevat alle werkbundels voor de leerlingen opgedeeld per graad. Een 
oplossing van deze bundel is tevens ook voorzien voor de leerkracht.  
 
De handleidingen geven meer uitleg over de werking en opbouw van SKILLVILLE. 
 

 


