
 

Bingel-toegang voor studenten en docenten in de lerarenopleiding 

lager onderwijs 

 

Bingel is hét digitale platform voor het lager onderwijs. Het is bedoeld voor alle leerlingen van de 

lagere school en hun (toekomstige) leerkrachten. Zowel leerlingen als leerkrachten vinden er 

motiverende oefeningen en digitale leerinhouden. 

Bingel wordt in meer dan 80 % van de lagere scholen intensief gebruikt. Het sluit aan bij de 

leermiddelen van uitgeverij VAN IN, maar kan ook bij elk ander leermiddel ingeschakeld worden. 

 

Toegang voor studenten 

Als toekomstige leerkracht kunnen studenten in de lerarenopleiding lager onderwijs tijdens het 

academiejaar via hun onderwijsinstelling een persoonlijke bingel-account aanmaken. Met dit 

account krijgen ze toegang tot het leerkrachtengedeelte en de onderstaande digitale toepassingen: 

• alle online bordboeken 

Via het online bordboek zijn alle leerling- en multimediamaterialen bij een VAN IN-leermiddel 

digitaal raadpleegbaar op een computer en afspeelbaar op een digitaal bord. Studenten 

kunnen het online bordboek zowel bij lesvoorbereidinging als tijdens hun stage gebruiken, en 

dat zowel thuis, op de campus als in de stageschool. 

• alle differentiatiemodules 

Elke differentiatiemodule biedt een ruime waaier aan evaluatiematerialen en 

gepersonaliseerde leerpaden voor wiskunde, taal en spelling. 

• extra downloads 

Op het digitale platform hebben de studenten toegang tot verscheidene extra materialen, 

zoals facultatieve activiteiten en bijkomende multimediabestanden. 

• Mijn planner: Mijn planner is een agendasysteem waarmee (toekomstige) leerkrachten hun 

(stage)lessen op een uiterst eenvoudige manier kunnen voorbereiden en plannen. In de 

planner beschikken ze over lesfiches van alle uitgeverijen. 

Studenten die het leerlingengedeelte van bingel willen inzetten tijdens hun stage kunnen dat doen 

na overleg met hun stageleerkracht. De schoolbeheerder van de stageschool kan de bingel-account 

van de student dan tijdelijk koppelen aan de stageschool, waardoor de student onder meer ook 

bingel-taken kan geven en de voortgang van leerlingen kan volgen. 

 

Hoe krijgen studenten toegang? 

• De toegang tot bingel kost € 5,00 per student lerarenopleiding lager onderwijs per 

academiejaar. Indien er gekozen wordt voor toegang tot bingel, wordt er betaald voor 

elke student lerarenopleiding lager onderwijs. 



• De schoolbeheerder (de mediatheekverantwoordelijke, een docent of een andere 

contactpersoon in de lerarenopleiding) bezorgt uitgeverij VAN IN een digitale lijst met 

het e-mailadres, de voornaam, de familienaam en het geslacht van elke student. Voor die 

lijst is er een sjabloon in Excel beschikbaar op www.bingelsite.be/lerarenopleiding. 

• Elke student ontvangt automatisch een e-mail met zijn of haar persoonlijke activatiecode 

en een eenmalige digitale nieuwsbrief met alle informatie over bingel. 

• De toegang loopt tot de start van het volgende academiejaar. 

• De onderwijsinstelling ontvangt een totaalfactuur. Individuele studenten in de 

lerarenopleiding lager onderwijs of studenten die niet verbonden zijn aan een 

lerarenopleiding lager onderwijs in Vlaanderen kunnen geen bingel-toegang aanschaffen. 

 

Toegang voor docenten 

Ook docenten kunnen hun persoonlijke bingel-account aanmaken, waarmee ze dezelfde digitale 

materialen en toepassingen als hun studenten kunnen gebruiken. 

 

Hoe krijgen docenten toegang? 

 

• Voor docenten is de toegang tot bingel gratis. 

• De schoolbeheerder bezorgt uitgeverij VAN IN een digitale lijst met het e-mailadres, de 

voornaam, de familienaam en het geslacht van elke docent. Voor die lijst is een sjabloon in 

Excel beschikbaar. 

• Elke docent ontvangt automatisch een e-mail met zijn of haar persoonlijke activatiecode en 

een eenmalige digitale nieuwsbrief met alle informatie over bingel. 

• De toegang loopt tot de start van het volgende academiejaar. 

 

 

 

Uw bestelling van bingel doorgeven 

 

Uw bestelling van bingel doorgeven gebeurt in drie stappen. 

1. Ga naar www.bingelsite.be/lerarenopleiding. 

2. Download en vul onderstaande zaken in: 

• het bestelformulier, waarin de gegevens van de schoolbeheerder (hij/zij is het interne 

aanspreekpunt voor studenten en docenten in de opleiding leraar lager onderwijs én de 

contactpersoon voor uitgeverij VAN IN) en het aantal studenten- en docentenaccounts 

voor het academiejaar 2017-2018 dienen genoteerd te worden; 

 

• het Excel-bestand met de gegevens van de studenten; 



Uitgeverij VAN IN nv 
Nijverheidstraat 92/5 
BE-2160 Wommelgem www.viavanin.be  

 

• het Excel-bestand met de gegevens van de docenten. 

 

3. Bezorg ons de drie ingevulde bestanden via bingel@vanin.be. 

Wij nemen daarna met u contact op om de rol van schoolbeheerder te activeren en houden de 

schoolbeheerder op de hoogte van de voortgang van de toegang tot bingel voor de studenten en 

docenten. 
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