
IEREST	  op	  Humbox:	  Handleiding	  
	  
V:	  Wat	  is	  Humbox?	  
A:	  Humbox	  is	  een	  open	  opslagplaats	  van	  leermiddelen	  in	  de	  menswetenschappen	  die	  is	  
ontwikkeld	  en	  wordt	  beheerd	  door	  de	  University	  of	  Southampton.	  Dit	  is	  de	  link:	  
http://humbox.ac.uk	  
	  
Q:	  Welke	  IEREST-‐materialen	  kan	  ik	  op	  Humbox	  vinden?	  
A:U	  kunt	  er	  alle	  IEREST-‐materialen	  vinden,	  namelijk	  de	  volledige	  handleiding	  (‘manual’)	  in	  
pdf,	  elk	  van	  de	  tien	  leeractiviteiten	  als	  Word-‐bestand,	  en	  de	  vier	  sets	  van	  begeleidende	  dia’s	  
(powerpoint	  slides).	  Drie	  sets	  bevatten	  theoretische	  begrippen	  en	  andere	  aanvullende	  
leermaterialen	  bij	  de	  verschillende	  modules;	  de	  vierde	  set	  bevat	  de	  bibliografische	  gegevens	  
van	  de	  bronnen	  die	  gebruikt	  werden.	  	  	  
	  
Q:	  Hoe	  kan	  ik	  de	  IEREST-‐materialen	  terugvinden?	  
A:	  U	  krijgt	  toegang	  tot	  de	  IEREST-‐materialen	  via	  de	  groepspagina	  van	  IEREST:	  
http://humbox.ac.uk/group/19.	  
	  

	  
	  

	  
	  
Q:	  Als	  ik	  maar	  één	  activiteit	  wens	  te	  gebruiken,	  dien	  ik	  dan	  de	  hele	  handleiding	  te	  
downloaden?	  
A:	  Nee,	  u	  kunt	  afzonderlijke	  activiteiten	  naar	  keuze	  downloaden	  als	  Word-‐bestand.	  
	  



	  
Q:	  Dien	  ik	  een	  ‘account’	  aan	  te	  maken	  om	  de	  IEREST-‐materialen	  te	  raadplegen	  en	  te	  
downloaden?	  
A:	  Nee,	  dat	  is	  niet	  nodig	  maar	  u	  zal	  wel	  een	  Humbox	  account	  dienen	  aan	  te	  maken	  om	  
opmerkingen	  (‘Comments	  and	  Notes’)	  te	  lezen	  of	  toe	  te	  voegen,	  of	  om	  uw	  aangepaste	  versies	  
van	  de	  activiteiten	  op	  te	  laden	  en	  te	  delen.	  
	  
Q:	  Wat	  mag	  ik	  met	  de	  materialen	  doen?	  
A:	  De	  materialen	  zijn	  beschikbaar	  gesteld	  onder	  een	  Creative	  Commons	  “attribution-‐non	  
commercial-‐share	  alike	  “	  (BY-‐NC-‐SA)	  licensie.	  Dit	  betekent	  dat	  u	  toestemming	  hebt	  om	  ze	  te	  
downloaden	  en	  aan	  te	  passen	  of	  te	  vertalen	  in	  functie	  van	  verschillende	  
onderwijsomgevingen.	  U	  dient	  echter	  steeds	  uitdrukkelijk	  de	  originele	  bron	  (in	  dit	  geval,	  de	  
bestaande	  IEREST-‐activiteit	  die	  u	  als	  basis	  gebruikte)	  te	  vermelden	  en	  een	  link	  naar	  deze	  bron	  
op	  te	  nemen	  in	  uw	  aangepaste	  versie.	  	  
De	  licensie	  houdt	  tevens	  in	  dat	  u	  de	  materialen	  niet	  voor	  commerciële	  doeleinden	  mag	  
gebruiken	  (noch	  de	  originele	  activiteit,	  noch	  uw	  aangepaste	  versie).	  Bovendien	  mag	  u	  geen	  
intellectueel	  eigendom	  opeisen	  voor	  uw	  aangepaste	  versie	  en	  dient	  u	  deze	  nieuwe	  versie	  aan	  
anderen	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  onder	  dezelfde	  voorwaarden	  als	  het	  origineel.	  Dit	  betekent	  
dat	  u	  ook	  de	  door	  u	  aangepaste	  activiteiten	  weer	  dient	  te	  delen	  onder	  de	  Creative	  Commons	  
BY-‐NC-‐SA	  licensie.	  	  
Voor	  meer	  informatie,	  zie	  http://creativecommons.org/licenses/by-‐nc-‐sa/4.0/	  
	  
Q:	  Hoe	  maak	  ik	  een	  account	  aan	  op	  Humbox?	  
A:	  Zie	  de	  Help	  pagina	  http://humbox.ac.uk/faq.html	  voor	  informatie	  over	  hoe	  een	  account	  aan	  
te	  maken.	  
	  
Q:	  Ik	  heb	  een	  van	  de	  IEREST-‐materialen	  vertaald	  /	  aangepast.	  Wenst	  u	  dat	  ik	  het	  
resultaat	  deel?	  
A:	  Ja	  zeker!	  Alhoewel	  het	  project	  is	  afgelopen,	  hopen	  we	  dat	  IEREST	  zal	  blijven	  bekend	  
gemaakt	  en	  gebruikt	  worden	  in	  de	  wereld.	  Het	  is	  dan	  ook	  onze	  wens	  dat	  u	  toetreedt	  tot	  een	  
wereldwijde	  gebruikersgemeenschap	  (‘community	  of	  practice’)	  die	  onderling	  steun	  en	  advies	  
verleent,	  en	  materialen	  met	  elkaar	  deelt.	  Indien	  u	  bij	  voorbeeld	  een	  activiteit	  vertaald	  hebt	  in	  
een	  andere	  taal,	  waarom	  zou	  u	  het	  resultaat	  niet	  delen	  met	  andere	  docenten	  die	  hiervan	  
gebruik	  kunnen	  maken?	  Of	  wanneer	  u	  een	  activiteit	  aanpast	  voor	  gebruik	  in	  het	  secundair	  
onderwijs,	  waarom	  het	  resultaat	  niet	  delen	  met	  collega’s	  van	  andere	  scholen?	  	  
Indien	  u	  dit	  doet,	  helpt	  u	  ons	  om	  de	  nieuwe	  versie	  terug	  te	  vinden	  door	  de	  volgende	  punten	  in	  
acht	  te	  nemen:	  
-‐ Geef	  uw	  document	  steeds	  de	  ‘tag’	  “IEREST”	  mee.	  	  
-‐ Voeg	  een	  opmerking	  toe	  in	  het	  ‘Comments’	  veld	  van	  de	  oorspronkelijke	  IEREST-‐activiteit,	  

waarbij	  u	  vermeldt	  in	  welk	  opzicht	  u	  deze	  activiteit	  hebt	  aangepast	  en	  een	  ‘link’	  toevoegt	  
naar	  uw	  aangepaste	  versie.	  

	  



	  
	  
	  
Q:	  Waar	  dienen	  ‘tags’	  voor?	  
A:	  Humbox	  geeft	  de	  materialen	  standaard	  per	  auteur	  weer.	  Aan	  de	  hand	  van	  ‘tags’	  –	  een	  soort	  
labels	  die	  worden	  toegekend	  om	  bronnen	  naar	  onderwerp	  te	  catalogeren	  –	  kunt	  u	  toch	  
thematisch	  doorheen	  de	  bestanden	  bladeren.	  Zo	  kunt	  u	  bij	  voorbeeld	  alle	  bronnen	  vinden	  die	  
de	  tag	  ‘IEREST’	  meekregen.	  	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  dat	  u	  ook	  de	  tag	  ‘IEREST’	  toekent	  
wanneer	  u	  een	  aangepaste	  versie	  van	  een	  IEREST-‐activiteit	  oplaadt.	  U	  kunt	  ook	  andere	  ‘tags’	  
toevoegen,	  indien	  u	  dat	  wenst	  (bv.	  ‘intercultural	  communication’,	  ‘mobile	  students’,	  ‘teacher	  
trainees’,	  in	  de	  taal	  naar	  keuze).	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  ‘tagging’,	  zie	  http://humbox.ac.uk/faq.html	  
	  
Q:	  Hoe	  zit	  het	  met	  copyright?	  
A:	  Wanneer	  u	  een	  nieuwe	  activiteit	  oplaadt,	  vergewis	  er	  u	  van	  dat	  u	  geen	  foto’s	  of	  andere	  
materialen	  opneemt	  die	  onder	  copyright	  staan.	  	  	  
Voor	  advies	  over	  copyright,	  zie	  http://humbox.ac.uk/faq.html	  
	  
Q:	  Welke	  metadata	  dien	  ik	  op	  te	  geven	  wanneer	  ik	  een	  aangepaste	  versie	  van	  een	  
IEREST-‐activiteit	  oplaadt?	  
A:	  Wanneer	  u	  een	  bestand	  oplaadt,	  dient	  u	  een	  korte	  beschrijvende	  titel	  op	  te	  geven.	  Deze	  titel	  
zal	  als	  volgt	  in	  het	  veld	  verschijnen	  naast	  het	  logo	  van	  het	  document	  dat	  u	  oplaadt.	  
	  



	  
	  
	  
Daarna	  dient	  u	  een	  titel	  voor	  het	  bestand	  op	  te	  geven,	  een	  korte	  beschrijving	  ervan,	  de	  naam	  
van	  de	  auteur(s),	  uw	  affiliatie	  (optioneel)	  en	  de	  taal	  waarin	  het	  bestand	  is	  geschreven.	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



Deze	  informatie	  zal	  als	  volgt	  op	  Humbox	  verschijnen	  op	  de	  hoofdpagina	  van	  het	  bestand:	  
	  

	  
	  
Daarna	  vermeldt	  u	  aan	  wie	  het	  materiaal	  verder	  nog	  toegeschreven	  kan	  worden	  
(‘attribution/acknowledgements’).	  Dit	  is	  een	  van	  de	  plaatsen	  waar	  u	  dient	  aan	  te	  geven	  dat	  
uw	  activiteit	  is	  gebaseerd	  op	  een	  IEREST-‐activiteit.	  (U	  dient	  dit	  eveneens	  te	  doen	  in	  uw	  
document	  zelf).	  Gelieve	  “IEREST”	  in	  te	  vullen	  in	  het	  veld	  ‘Given	  Name/Initials’,	  en	  
“Consortium”	  in	  het	  veld	  ‘Family	  Name’.	  U	  kunt	  het	  ‘email	  address’	  veld	  open	  laten.	  
	  

	  
Selecteer	  vervolgens	  in	  het	  licensieveld	  (‘Licence’):	  “Creative	  Commons:	  Attribution-‐
Noncommercial-‐Share	  Alike”.	  Vink	  daarna	  het	  ‘Rights	  declaration’	  hokje	  aan.	  Eenmaal	  u	  het	  
bestand	  bewaard	  en	  gepubliceerd	  hebt,	  zal	  er	  een	  uniek	  nummer	  aan	  toegekend	  worden.	  	  
	  
Ga	  ten	  slotte	  terug	  naar	  de	  originele	  IEREST-‐activiteit,	  en	  breng	  ons	  in	  het	  ‘Comments’	  veld	  op	  
de	  hoogte	  van	  de	  nieuwe	  versie	  die	  u	  net	  hebt	  opgeladen!	  	  
	  

	  


