
Tools voor informatiemanagement

2. Feedly: online informatie volgen



A. Registreren en inloggen

Informatie volgen. Online



1. Surf naar https://feedly.com/i/welcome en klik op ‘Get started for free’. 

https://feedly.com/i/welcome


2. Sign up met je Google- of Facebook account.

2. Of Klik op ‘Continue with Feedly’ en maak een
account op basis van je e-mailadres, met een
zelfgekozen wachtwoord. 



Je komt terecht op een startpagina waar je onmiddellijk aan de slag kunt. 



Waar kan je Feedly gebruiken?

• Op je pc of laptop kan je inloggen op de Feedly-site om zo je berichten 
te beheren. 

• Als je een tablet of smartphone hebt, kan je de Feedly-app installeren 
(zowel voor Android als voor Mac-gebruikers. 
Dat werkt prima, omdat je heel snel van het ene bericht naar het 
andere kunt ‘swipen’



B. Aan de slag



Websites of blogpagina’s volgen

1. In het veld ‘What sources do you want to follow’ plak je de url van 
de site / blog die je wilt volgen. In het voorbeeld: VBJK-nieuws
In het resultaat zie je hoeveel volgers er al zijn en met welke 
regelmaat er nieuwe artikels verschijnen. 

2. Klik op ‘Follow’



3. Om een bron te volgen, moet je die toewijzen een ‘Feed’. 
Dat kan een feed zijn die je eerder gemaakt hebt, of een nieuwe feed.

Vb.: Je wilt de blog van Patrick 
Schriel volgen. Het gaat over 
coaching.
Je hebt al drie Feeds gemaakt: over 
Kinderopvang, Kleuteronderwijs en 
Onderwijs. 
Je beslist om een nieuwe feed te 
maken, specifiek voor informatie 
over coaching. 
Klik op ‘+ NEW FEED’



Geef je feed een naam, bvb. 
‘Coaching’
Klik op ‘Create’

Je feed wordt toegevoegd aan de 
linkermenubalk.
Op dezelfde manier kan je 
verschillende websites of blogs aan 
je feed toevoegen.
Met het pijltje kan je elke feed open 
of dichtklappen.
De naam van je feed of van de 
gevolgde websites kan je achteraf 
nog wijzigen.



2. Berichten lezen
In het overzicht zie je hoeveel 
ongelezen berichten er nog zijn.
In dit voorbeeld: 4 ongelezen 
berichten van VBJK-nieuws.

Als je de berichten aanklikt of opent, 
worden ze beschouwd als gelezen.

Via de instellingen (…) kan je zelf 
bepalen wat je wilt zien: enkel de 
ongelezen berichten, of ook de 
oudere, enz.



Wat kan je doen met een bericht?

In de werkbalk bovenaan krijg je een 
aantal mogelijkheden.
Interessante functies:
• lees later
• kopieer naar een board (zie verder)
• kopieer naar OneNote (zie verder)
• deel via mail

Opgelet: sommige opties zijn betalend 
(highlight, share boards, share 
feeds,…)



Opslaan in een ‘board’

Interessante berichten kan je 
meteen opslaan in een ‘board’. 
Klik op het sterretje en kies een van 
de boards die je gemaakt hebt, of 
maak er een nieuwe.

Zo kan je zonder veel moeite 
informatie verzamelen over een 
specifiek onderwerp. 

Maak dus zeker een board voor het 
onderwerp van je bachelorproef!



Kopiëren naar OneNote

Interessante functie, vooral 
voor de berichten waar je 
later nog iets wilt mee doen 
(zie ook: mogelijkheden van 
OneNote)

Je kunt zowel een volledig 
bericht als een selectie in 
OneNote opslaan. 



Feedly delen

Je kunt geen feeds of boards delen (tenzij je daarvoor betaalt)

Wat wel kan: de volledige login (= mailadres + wachtwoord) delen met 
enkele medestudenten. Iedereen die de logingegevens heeft, kan de 
Feedly lezen en interessante artikels selecteren voor opname in een van de 
boards.

Dit is vooral interessant als je een specifieke Feedly zou maken in functie 
van je bachelorproef. 



Tips

• Beperk het aantal sites dat je volgt. Als er te veel berichten 
binnenkomen, wordt het lastig om alles te volgen. Kies enkel 
kwaliteitsvolle en betrouwbare websites.

• Selecteer actieve sites of blogs die regelmatig een update krijgen. Als er 
maar één bericht per jaar verschijnt, heeft het geen zin om de site te 
volgen. 

• Bouw een routine in en reserveer elke dag een paar minuten om je 
berichten te bekijken. Als je het te lang uitstelt, krijg je de berichten 
niet meer verwerkt.



Succes ermee!

Heb je zelf nog handige tips of merk je iets op wat niet meer klopt? 
Geef gerust een seintje! 
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