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‘Colorful collaboration with lino’. Dat is de slogan waarmee Linoit.com 

adverteert op de eigen website. Door gebruik te maken van kleurrijke 

geeltjes, die gevuld kunnen worden met teksten, afbeeldingen en 

filmpjes kun je ideeën, foto’s en discussies delen met anderen. Je 

kunt je muurkrant (canvas) zo inrichten dat anderen er hun ‘stickies’ 

aan toe mogen voegen. Lino is gratis beschikbaar voor op de pc en is 

er ook als app voor iPhones/iPads en Android.

STAP 1 – WWW.LINOIT.COM
We gaan eerst naar de site en zien daar dat deze in het Engels wordt 

aangeboden. Rechts bovenin de hoek is te zien dat deze site vooral in 

Azië populair is: er is een Japanse, Chinese en Zuid-Koreaanse versie. 

We beperken ons tot de Engelstalige versie en bekijken eerst het 

introductiefilmpje. In een filmpje van drie minuten zien we in sneltrein-

vaart hoe je ‘stickies’ kunt opmaken en vullen met afbeeldingen en 

video’s. Ook zie je hoe je je canvas kunt delen met anderen en daarbij 

ook Facebook en Twitter kunt gebruiken.

We klikken op Sign Up en door een gebruikersnaam, wachtwoord, 

e-mailadres en de taal te kiezen, kunnen we de gebruikersvoorwaarden 

accepteren. Na het invullen van de recaptcha-woorden wordt ons 

account aangemaakt. Het is ook mogelijk om met je Twitter-, Facebook- 

of Google-account in te loggen. Nadat we zijn ingelogd, krijgen we onze 

eigen omgeving te zien. Standaard bestaat dit scherm uit een aantal 

onderdelen: My canvases, Updated canvases, Public canvases, 

Recently seen, Tasks, My groups en Users. Onder My canvases staan 

nu twee muurkranten: Main en Someday. Hiermee kunnen we straks 

oefenen, maar eerst kijken we even bij de Updated canvases naar How 

to lino. Op dit canvas worden allerlei mogelijkheden van Lino getoond.

STAP 2 – EEN EERSTE CANVAS MAKEN
We gaan terug naar My canvases en klikken daar op het canvas Main. 

Op het eerste gezicht is dit een drukgevulde muurkrant, maar als we 

de onderdelen langslopen, blijkt dat wel mee te vallen. Door met de 

linker muisknop ingedrukt op de bruine achtergrond te klikken, kunnen 

we het geheel verschuiven. Drie onderdelen blijven op hun plaats 

staan: rechts bovenin is dat een rechthoekig kader met vier stickies en 

knoppen voor afbeeldingen, video’s, bijlagen en een nieuw stickie. Ook 

kun je via dit venster terug naar je beginscherm of uitloggen. Rechts 

onderin is in een klein kader ons hele canvas te zien. Vooral handig als 

je muurkrant meer dan beeldvullend is. Links onderin zien we het 

laatste vaste onderdeel: het overzicht van onze eigen muurkranten. 

Met het kruisje in de hoek is dit venster ook in te klappen. We kiezen 

in dit overzicht het canvas Someday om concreet aan de slag te gaan.

We zien de drie vertrouwde kaders, maar ook één geel stickie en een 

witte met een foto. Dit laatste stickie gebruiken we om de mogelijkhe-

den te onderzoeken. Met je muis rechts bovenin is het mogelijk om dit 

stickie te draaien (tilt) en door ergens op het witte deel te klikken, is 

het te verschuiven. De grootte van dit stickie is aan te passen door te 

klikken op de drie lijntjes rechts onderin en dan te slepen. Rechts 

onderin zijn ook vijf grijze knopjes zichtbaar: Edit, Set due date, Send 

this stickie, Copy to another canvas en Peel off.  

Lay-out

Met Edit kunnen we de lay-out van het stickie aanpassen. Het is 

mogelijk om de lettergrootte en -kleur te veranderen en via Due date is 

er ook een datum aan te koppelen. Met een vinkje voor Private zorg je 
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ervoor dat dit stickie onzichtbaar blijft voor anderen. Door op de 

afbeelding te klikken kun je een andere afbeelding plaatsen. Dit is wel 

een afbeelding die al op de pc moet staan. Tenslotte is het ook nog 

mogelijk om een tag aan dit stickie te hangen waardoor het makkelijker 

terug te vinden is. Met het knopje Send this stickie kun je door een 

e-mailadres in te typen jouw stickie versturen, maar pas op: vink wel 

aan dat je een kopie wenst te behouden. Als je dat niet doet, ben je je 

eigen stickie kwijt. Als je de ontvanger van het stickie bent, kun je in 

het mailtje klikken op een link. In Linoit.com krijg je dan een melding 

dat je een stickie hebt ontvangen en dat je dat wilt accepteren. Op het 

canvas Main is dit stickie nu toegevoegd en dat is te zien aan het 

icoontje dat links onderin het stickie verschijnt. Als je daarop klikt, krijg 

je meer informatie over de afzender te zien. 

Afbeeldingen, filmpjes en bijlagen

Na dit uitstapje gaan we terug naar het canvas Someday om verder te 

oefenen. Met behulp van het menu rechtsboven voegen we nu afbeel-

dingen, filmpjes en bijlagen toe. De filmpjes kun je alleen toevoegen 

door een link te kopiëren en te plakken. Afbeeldingen en bijlagen 

dienen al op je pc beschikbaar te zijn. Door een geel, groen, blauw of 

roze stickie aan te klikken, voeg je die toe aan je canvas. Eigenlijk is 

het overbodig dat dit format in vier kleuren wordt aangeboden: elk 

stickie kan worden gemaakt in tien verschillende kleuren. Ook de tekst 

kan in tien andere kleuren worden weergegeven. Ook zijn er 120 

verschillende icoontjes beschikbaar. Voor de duidelijkheid: op deze 

stickies kun je dus alleen tekst kwijt, geen afbeeldingen of iets derge-

lijks. Dit Someday-canvas kunnen we dus op allerlei manieren vullen, 

maar ook nog verder wijzigen en gebruiken. Door in het menu links 

bovenin op de titel Someday te klikken, kunnen we de titel veranderen 

en de achtergrond. De achtergrond kan ook een eigen gekozen foto 

zijn. De toegang tot dit canvas is te regelen: van privé, via het zicht-

baar maken van stickies voor iedereen tot het toestaan van het plaat-

sen van stickies door iedereen. Ook kun je dit stickie via email verstu-

ren en in zijn geheel wissen.

STAP 3 – SAMENWERKEN MET LINO
Als je terugkeert naar My Page is het in onze situatie zo dat de afzen-

der van het stickie nu bij de Users zichtbaar is. Vanaf onze iPad had-

den we met een ander account een stickie naar ons pc-account van 

Lino gestuurd. Op de pc hebben we het stickie geaccepteerd waardoor 

we met de iPad-account als gebruiker zichtbaar zijn geworden op de 

pc. Als we op deze nieuwe gebruiker klikken, zien we dat hij één open-

baar canvas heeft en dat we daar in kunnen en het zelfs kunnen 

bewerken. Dit biedt mogelijkheden in een klassensituatie. Leerlingen 

kunnen samenwerken op het docentencanvas en dat zichtbaar maken 

op het digibord. Leerlingen kunnen vanaf hun pc of tablet toegang 

krijgen tot het canvas en daar stickies op plaatsen.

In het hoofdscherm (My page) ga je daarvoor naar My groups en klik je 

op Create a new group. Geef daar de groep een naam en omschrijving, 

kies een icoon en klik By invitation only aan. Vervolg dit met Create a 

group en typ de e-mailadressen van de genodigden in. Dat kun je van 

een klas in één keer doen door alle e-mailadressen onder elkaar te 

plaatsen. Vervolgens vul je je eigen naam en een boodschap in en 

nodig je de leerlingen uit. Elke leerling ontvangt nu een mailtje met een 

link. Als ze daarop klikken, krijgen ze de uitnodiging te zien in Linoit.

com. Als ze nieuw zijn, moeten ze zich aanmelden. Anders meteen 

inloggen. Vervolgens klik je op Join this group en kun je als leerling het 

canvas dat je als docent hebt aangemaakt, gebruiken. Als docent kun 

je klikken op My groups en zien of er al stickies zijn gemaakt door de 

leerlingen. Door op de verschillende onderdelen van de aangemaakte 

groep te klikken kun je allerlei zaken goed instellen. De onderdelen 

zijn: Group page, Group canvases, Members, Tasks, Trash, Activities 

en Group peferences. Bij Members kun je controleren of alle leerlingen 

daadwerkelijk zijn aangemeld en kun je ook zien wie de Administrator 

is (als het goed is ben je dat zelf).Ook kun je hier leden verwijderen. Bij 

Activities kun je zien wie wanneer iets heeft gedaan op het gemeen-

schappelijke canvas. Bij Group canvases kun je het gemeenschap-

pelijke canvas inzien, maar ook de notificatie-instellingen aanpassen 

en een nieuw groepscanvas aanmaken. Als je een canvas wilt delen 

met je groep, maar 

er mag niets aan 

veranderd worden, 

kun je het beste 

een link van dit 

beveiligde canvas 

(kies: Show stic-

kies to everyone 

en optie Show this 

canvas on the 

dock) mailen aan 

je leerlingen of de 

link op een andere 

manier delen. Om 

meer controle te 

krijgen over wie 

wat heeft bewerkt 

op een canvas, 

kun je de betaalde 

versie overwegen 

(3 dollar per 

maand). 

Bovendien heb je 

dan veel meer 

opslagcapaciteit.

 
TIPS EN TRUCS
•  Door in een canvas op de i-knop in het menu rechts boven te 

klikken, kan een url, een link of een embedded code worden 
gebruikt om te mailen of om in een blog te plaatsen.

•  Het aantal stickies op een canvas is in principe onbeperkt, 
maar er worden er maximaal 120 getoond.

•  Met de knop Highlight New kun je nieuwe stickies extra laten 
opvallen op je canvas: die krijgen dan een rood nummer in de 
linker bovenhoek.

•  Je kunt ook pdf-bestanden op je canvas plaatsen. Zo kun je 
nieuwsbrieven en dergelijke delen.


