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Informatie delen met Scoop.it

Wat is scoop.it? De slogan van scoop.it is ‘Curation for education’. Met scoop.it kun je een online
krant maken met informatie die jij hebt gevonden op het internet rondom een bepaald onderwerp.
Anderen kunnen zich abonneren op jouw krant en jij kunt je ook abonneren op andere Scoop.its.

Een account aanmaken bij Scoop.it
1. Surf naar http://www.scoop.it en klik op ‘SIGN UP FOR FREE’
2. Je kunt inloggen met Facebook of Twitter of via email. In het laatste geval klik op “I don’t have
a Facebook or Twitter account’. Als je per email kiest moet je je account bevestigen per email.

De scoop.it toolbar toevoegen aan je browser

Het is belangrijk om een scoop.it button aan je internet browser toe te
voegen zodat je makkelijk met 1 klik gevonden informatie aan je eigen ‘scoop’ toe kunt voegen. Zo
kost het weinig tijd om te scoopen.
1. Klik op je eigen naam in de rechterbovenhoek. Je ziet dan een drop down menu. Je kunt daar
voor BOOKMARKLET kiezen.
2. Als je hierop klikt kun je de scoop.it button naar je browser slepen.
Een eigen scoop.it
Bedenk een onderwerp wat je zelf zou willen cureren, dat wil zeggen waar jij de informatie over
zou willen verzamelen. Als je het onderwerp verzonnen hebt kun je een scoop.it aanmaken.
1. Klik op ‘MY TOPICS’ bovenaan en daarna op ‘CREATE A TOPIC’.
2. Vul alle velden in, ook een plaatje (topic icon) wat je onderwerp goed representeert. Als het
onderwerp al bestaat moet je een ander onderwerp of beschrijving kiezen.
3. Vind je nu relevante informatie over je onderwerp op het internet, dan klik je op SCOOP.IT in je
browser. Je kunt dan kiezen aan welke scoop.it je het onderwerp wilt toevoegen en klikt daarna
op publish.
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4. Je kunt ook informatie vinden door het volgen van andere scoops (zie hieronder).
Het volgen van andere scoops
Zoek naar andere scoops over interessante onderwerpen om te volgen. Je kunt hier de zoek
functie voor gebruiken, of scoops tegenkomen via twitter of andere social media, doordat anderen
het aanbevelen. Het voordeel van het volgen van andere scoops is dat je ook informatie kunt
‘rescopen’.

1. Klik op Follow in de rechterbovenhoek om een scoop te volgen. Wil je de scoop niet meer
volgen? Klik dan op Unfollow.
2. Om te ‘rescoopen’ ga je met je muis over de titel van het bericht. Je zit nu in blauw rescoop
verschijnen. Klik hierop om te rescoopen.
3. Als je rescoopt kun je hier je eigen interpretatie aan toevoegen. Je kunt de titel veranderen, het
plaatje, of de tekst te veranderen. Je kunt het ook op Twitter of Facebook delen.
4. Op de hoofdpagina van scoop.it verschijnt de informatie van de scoops die je volgt.

