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Algemeen
Wat is Kweetet.be? 

Kweetet.be is het online oefenplatform voor kinderen in het lager onderwijs. Op Kweetet.be kunnen kinderen (bij)leren en oefenen en dat allemaal gekoppeld 
aan een superleuke 3D-game.

Via de trainer komen de kinderen rechtstreeks bij de huistaken. Door oefeningen te maken verdienen ze kwetons om daarna avonturen te beleven in een 
prachtige, uitdagende game-omgeving. Kweetet.be verhoogt zo de intrinsieke motivatie.

Gebruikt je kind Kweetet.be op school? Dan kan hij of zij de huistaken maken die de leerkracht heeft klaargezet.

Leert en oefent je kind ook graag na de schooluren? Of heeft je kind het in de lagere school moeilijk met bepaalde leerstof? Was je kind ziek? Met een 
thuisabonnement krijg je onbeperkt toegang tot alle oefeningen op Kweetet.be. Je kunt zo samen met je kind oefenen op Kweetet.be en hem of haar dus extra 
begeleiden. 

Hoe kan ik meevolgen als ouder? 

Als ouder kun je volledig gratis de voortgang van je kind meevolgen. Het enige wat je moet doen, is een ouderprofiel aanmaken en het schoolprofiel van je 
kinderen koppelen.

Hierdoor zit jij op de eerste rij om alles wat je kind doet op Kweetet.be te volgen. Je bent steeds mee en ziet wat je kind leerde, welke oefeningen het maakte, 
welke huistaken het kreeg van zijn leerkracht en welke resultaten het behaalde. Ook de voortgang in de spelomgeving kun je meevolgen.

Lees hier hoe je een ouderprofiel aanmaakt >

Lees hier hoe je het schoolprofiel van je kind koppelt aan je ouderaccount >

Mijn kind heeft geen Kweetet.be op school. Hoe krijgt hij/zij toegang? 

Werkt je kind op school niet met Kweetet.be? Oefenen en spelen op Kweetet.be kan ook via een thuisabonnement. Hiermee krijg je onbeperkt toegang tot alle 
oefeningen op Kweetet.be. 

Lees meer over thuisabonnementen >

Is Kweetet.be veilig? 

Als educatieve uitgeverij vinden we het belangrijk dat kinderen online oefenen en spelen op Kweetet.be zonder dat ouders zich zorgen maken over onveilige 
inhoud, reclame …

Door de accounts van ouder of leerkracht en kind te koppelen, creëren we een veilige, afgesloten internetomgeving. Een kind kan geen account aanmaken 
zonder toestemming van een ouder, voogd of leerkracht. 
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Inloggegevens en profielen 
Hoe maak ik een ouderprofiel aan? 

- Vul het registratieformulier in, kies een gebruikersnaam en wachtwoord.

- Je ontvangt onmiddellijk een e-mail met een activatielink. 
Als je niet meteen een e-mail ontvangt, kijk dan in je map met ongewenste e-mail. 

- Klik op de activatielink om de registratie te voltooien.

Ik wil me koppelen aan het schoolprofiel van mijn kind. Hoe doe ik dat? 

Heeft je kind een profiel via de school? Koppel je ouderprofiel aan dat van je kind. Zo volg je steeds welk huiswerk je kind kreeg, welke scores het behaalde en 
welke voortgang het maakte in de game. 

1. Log in op je ouderprofiel. 

2. Ga naar ‘kindgegevens’ en klik links op ‘kind toevoegen’. 

3. Kies voor ‘profiel koppelen’. 

4. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat jouw kind kreeg via de school. Normaal vind je deze gegevens terug op een sticker in de agenda van je 
kind. Ken je de inloggegevens niet? Neem contact op met de leerkracht. 

5. Klik op ‘koppelen’. 

Mijn kind heeft meer dan één profiel. Kan ik deze samenvoegen? 

Werkt je kind met Kweetet.be op school? Elk jaar krijgen de leerlingen nieuwe logingegevens van de juf of meester. En misschien heb je als ouder ook een 
profiel voor je kind aangemaakt. Het is dus mogelijk dat één kind meerdere profielen op Kweetet.be heeft. 

1. Log in op je ouderprofiel. 

2. Koppel alle profielen van je kind aan je ouderprofiel.

3. Ga naar ‘kindgegevens’ en klik links op ‘+kindprofielen samenvoegen’

4. Duid aan welke profielen je wilt samenvoegen. 

5. Duid aan welke gebruikersnaam je wilt behouden.

6. Kies het leerjaar en de spelstatus die je wilt behouden. Je kiest hier best het profiel dat met de huidige klas is verbonden. Trofeeën, kwetons, kleren, 
missies en tekeningen van het andere profiel gaan verloren. Oefeningen, resultaten en abonnementen blijven behouden. 

7. Je ziet een samenvatting van het profiel dat zal overblijven. Controleer grondig of alles klopt, want het samenvoegen kan niet ongedaan gemaakt worden. 
Klik op ‘samenvoegen beëindigen’. 

https://www.kweetet.be/authenticate/register
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Mijn kind is zijn wachtwoord kwijt. Wat doe ik nu? 

Kinderen kunnen zelf geen nieuw wachtwoord opvragen. Enkel ouders en leerkrachten kunnen een nieuw wachtwoord aanmaken voor het kind.

• Meld je aan op je ouderprofiel

• Ga naar ‘kindgegevens’

• Klik op ‘aanmeldgegevens’ 

• Geef een nieuw wachtwoord op. 

• TIP: Heeft je kind een agendasticker met zijn inloggegevens? Vergeet daar het wachtwoord niet aan te passen. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat doe ik nu? 

Surf naar www.kweetet.be/authenticate/forgotpassword en geef je e-mailadres op. We sturen je een e-mail met je nieuwe wachtwoord. Als je 
niet meteen een e-mail ontvangt, kijk dan in je map met ongewenste e-mail. 

Je wachtwoord aanpassen doe je op je profielpagina onder ‘mijn gegevens’. 
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Taken en oefeningen
Waar vindt mijn kind het huiswerk op Kweetet.be? 

Als de kinderen het spel opstarten, komen ze terecht in Initia. In deze kamer nodigt een televisiescherm de kinderen uit om te oefenen of hun huiswerk te maken. 
Als je klikt op het scherm, kom je terecht in de trainer. Hier vind je je huistaken terug. 

Taken die je nog moet maken, staan in het blauw. Taken die je al gemaakt hebt, staan in het groen. 

TIP: je kunt de trainer ook rechtstreeks bereiken door te surfen naar www.kweetet.be/oefen. De trainer werkt zowel op computer als op tablet.  

Er staat een slotje op de oefeningen van de kinderen

In de kamer Repetitia vinden de kinderen alle oefeningen terug. De oefeningen zijn gegroepeerd per lesmethode. Wanneer ze op een methode klikken,  
zien ze allerlei slotjes. Dat is normaal, kinderen kunnen standaard enkel oefeningen maken die leerkrachten klaarzetten. 

Een thuisabonnement geeft je toegang tot al deze oefeningen. De slotjes verdwijnen en je kind kan nu vrij oefenen in Repetitia. Lees meer >

Welke oefeningen vind je op Kweetet.be?

Momenteel zijn er oefeningen voor:

• Taal

• Wiskunde

• Frans

• WO

• Verkeer

Waar zie ik de scores van mijn kind? 
- Meld je aan met je ouderprofiel.

- Klik op ‘huiswerk’ voor de resultaten van de taken die de leerkracht heeft klaargezet. Heeft je kind een thuisabonnement? Bij ‘alle oefeningen’ vind je ook de 
resultaten van het vrij oefenen. Heb je meerdere kinderen? Duid in de linkerkolom aan van welk kind je de resultaten wilt bekijken. 

- Bovenaan krijg je een samenvatting van alle resultaten.

- Daaronder zie je per methode de scores van elke oefening door middel van sterren. 

- Klik op de oefening om de details te bekijken. Je ziet nu: 

• De omschrijving van de oefening 

• De score in percent 

• De tijd die je kind nodig had om de oefening te maken 

• De datum 
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Thuisabonnement
 
Wat houdt een thuisabonnement in?

Leert en oefent je kind ook graag na de schooluren? Of heeft hij of zij het in de lagere school moeilijk met bepaalde leerstof? Was je kind ziek? Met een 
thuisabonnement krijg je onbeperkt toegang tot alle oefeningen op Kweetet.be. Je kunt zo samen met je kind oefenen op Kweetet.be en hem of haar op deze manier 
extra begeleiden.

Een thuisabonnement kost 40 euro per jaar. Of maak 1 maand kennis met Kweetet.be voor 4 euro. 

Hoe bestel ik een thuisabonnement? 
- Meld je aan als ouder. Nog geen ouderprofiel? Lees meer >

- Koppel jouw account met het profiel van je kind(eren). Lees meer >

- Klik op ‘shop’. 

- Kies een formule (een jaar- of maandabonnement, doorlopende of eenmalige betaling)

- Er verschijnt een venster met alle kinderprofielen. Duid aan voor welk kind je het abonnement wilt aankopen. 

- Voeg eventueel nog andere abonnementen toe.

- Ga naar je mandje en kijk je bestelling na.

- Doorloop de betaalprocedure. 

- Zodra de betaling is verwerkt, ontvang je een bevestigingsmailtje en wordt het abonnement geactiveerd. 
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Het spel
 
Waarover gaat het spel? 

Leerlingen oefenen en beleven avonturen in een prachtige, uitdagende gameomgeving.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leren en oefenen in een gameomgeving een positieve invloed heeft op de motivatie en resultaten van leerlingen. Door taken 
te maken en te oefenen verdienen ze kwetons. Met die kwetons kunnen ze nieuwe avonturen beleven, hun avatar pimpen, leuke spellen spelen, dialoogjes opbouwen 
met gamepersonages …

Elk leerjaar heeft zijn eigen wonderlijke wereld en verhaal. 

De kinderen komen terecht in de speurdersschool van Kweetet.be en volgen er een opleiding tot topspeurder. Elke leerling-speurder heeft zijn eigen avatar, een 
virtuele versie van zichzelf. 

De speurdersschool bestaat uit verschillende kamers. Bij het openen van het spel start je steeds in Initia, dat is de kamer waar een speurder zijn huistaken 
terugvindt.  In Repititia kun je oefeningen maken, Biblia is de bibliotheek, in Arcadia kun je leuke spelletjes spelen …

Eén deur geeft geen toegang tot een kamer, maar tot de buitenwereld. Elk leerjaar verkennen de speurders een andere wereld: Dierië (1e leerjaar), Boomenië (2e 
leerjaar), Questië (3e leerjaar), Vernië (4e leerjaar), Aquarië (5e leerjaar) en Planetapië (6e leerjaar). Ze beleven er dolle avonturen en voltooien er verschillende 
missies. 

Onderweg komen de speurders verschillende personages tegen, zoals Doktor Kosmon (de directeur van de speurdersschool), Madame Q (juf én uitvindster), 
Monocle en Oculientje (twee robots). 

Om alle missies tot een goed einde te brengen, hebben de kinderen een goede speurneus en ook kwetons nodig. De kweton is het virtuele betaalmiddel in Kweetet 
die je verdient door oefeningen te maken. Met de kwetons kopen de kinderen allerlei items en hints die ze nodig hebben bij hun missies. Met kwetons kun je ook 
spelletjes spelen of leuke extraatjes kopen voor je avatar. 

Mijn kind zit vast in het verhaal. Hoe kan ik helpen? 

Laat je kind een hint aankopen. Dit kan voor 1 kweton in het avonturenboek onderaan links in beeld. 

Is de hint niet voldoende om je kind op weg te zetten? Download de walkthrough. De walkthrough is een handige gids die alle missies en opdrachten stap voor stap 
beschrijft met duidelijke screenshots. Je vindt deze op de startpagina van je ouderprofiel. De walkthrough is niet geschikt om uit te delen aan de spelende kinderen. 
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Technische vragen 
Werkt Kweetet.be op tablets? 

Oefeningen maken

Om oefeningen te maken op tablet gebruik je de trainer. Via de trainer komen de kinderen rechtstreeks bij de huistaken. Surf naar www.kweetet.be/trainer.  

Spelen 

De game wordt niet ondersteund op tablet. Wil je spelletjes spelen op de tablet? Download de gratis SPEELet-app.  Deze app bevat 6 leuke mini-games en een hele 

reeks kleurplaten. De app is beschikbaar voor iOS en Android.  

Hoe installeer ik het spel op mijn computer? 

Om het spel op je computer te spelen, installeer je eenmalig het spel.

1. Surf naar www.kweetet.be/speel.

2. Kies de juiste download voor je toestel. Er is een download voor Windows en voor Mac.

3. Download het installatiebestand. Eens geïnstalleerd kunnen de kinderen op verkenning in de Kweetet-wereld! 

Hoe sluit ik het spel af?

Om het spel op je computer (Windows en OSX) af te sluiten, klik je op “Stop” in de instellingen. Om de instellingen te openen, klik je op het rode knopje rechts 
onderaan.

In Windows kun je ook afsluiten met de toetsencombinatie Alt+F4. In OSX kun je dat doen met Cmd+Q.

De SPEELet Lite apps op tablet (Android en iOS) kun je afsluiten op de gebruikelijke wijze.

Wat zijn de systeemeisen van Kweetet.be?

Minimum systeemeisen: De aangeraden systeemeisen zijn: Voor tablets: 

- Browser: Internet Explorer 9, Safari 6 of Firefox

- Besturingssysteem: Windows XP SP3 of 
Mac OSX 10.6

- Ram: 2GB

- CPU: Single Core 2GHz

- GPU directX 9 compatibel

- Browser: Internet Explorer 10, Safari 6 of Firefox

- Besturingssysteem: Windows 7 of Mac OSX 10.8

- Ram: 4GB

- CPU: Dual Core

- GPU directX 9 compatibel

- iPad: iOS 6 of hoger, de oefeningen werken niet 
op een iPad 1.

- Android: gebruik voor de oefeningen Chrome 
of Firefox. De standaard Android-browser 
wordt niet ondersteund wegens gebrekkige 
audiofunctionaliteit. 



Nog vragen?
Mail naar help@kweetet.be.

LEERet, speelet, weetet 

die Keure, Kleine Pathoekeweg 3  -  8000 Brugge  -  T 050 45 66 56  -  E help@kweetet.be

Oost-Vlaanderen en 

West-Vlaanderen
Robberd Vercruysse
GSM 0478 71 86 61 / E robberd.vercruysse@diekeure.be

Antwerpen, Vlaams-Brabant,
Limburg en Brussel
Laurens Diesveld
GSM 0497 30 98 32 / E laurens.diesveld@diekeure.be




