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CONCEPT-Handleiding pbop e-learningomgeving 
 

Zodra je een inlog met wachtwoord hebt ontvangen, kun je inloggen in de e-
learningomgeving. 

Het pakket waarvoor je gekozen hebt staat voor je klaar. Een pakket bestaat altijd uit 
meerdere modules.  

Begin altijd met de eerste module en ga zo verder. 

Je kunt tussentijds via de begeleiders een vraag stellen. Deze vragen beantwoordt 
de begeleider naar gelang het pakket dat je bij ons aangeschaft hebt. Als het 
mogelijk is in een module, kun je via de rechter widgetbalk een begeleider selecteren. 
Klik daarna op ‘Stuur bericht’ om haar een bericht te sturen. 

 

In de groene menubalk bovenaan je scherm staan achtereenvolgens een envelopje, 
een chaticoontje en een belletje. 
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Er is altijd de mogelijkheid om tussendoor te stoppen. De volgende keer dat je inlogt, 
begin je weer waar je gebleven bent. Dit zie je in de adviesbalk. Indien je op ‘Start’ 
drukt, gaat de e-learning automatisch naar het juiste hoofdstuk. 

 

 

Indien je tussendoor stopt en dus uitlogt, worden jouw gegevens bewaard.   

 

Als je in een blok zit, dan krijg je in de menubalk links onderin de mogelijkheid om via 
‘Notities’ aantekeningen te maken. Deze blijven bewaard en kunnen heel goed als 
naslagwerk voor jezelf dienen. Ook indien je opdrachten moet maken dan kun je hier 
informatie kwijt. 

 

Als je op ‘Notities’ drukt, kom je in een uitklapmenu terecht, waar je telkens nieuwe 
notities kunt maken door op het ‘plusteken’ te drukken. 
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In de rechter widgetbalk staat ‘Agenda’. Je kunt voor jezelf - indien je dat prettig vindt 
- een planning maken. Dan komt jouw planning in dit blokje te staan. (zie rode pijl) 

 

In de teksten die in de modules staan zie je soms een gestippeld lijntje onder een 
woord. Als je hier op drukt kom je in de ‘Woordenlijst’ uit. 
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In de rechter widgetbalk staat ‘Documentatie’. De complete woordenlijst kun je vanaf 
hier openen. (Zie rode pijl) 

 

 

Rechtsboven in je beginscherm staat bij ‘Activiteiten en doelen’ de status tot dan toe. 
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Indien je op ‘Meer resultaten’ drukt, krijg je meer inzicht in de status. Indien je vragen 
hebt beantwoord, dan zijn deze aan de leerdoelen gekoppeld en kun je dus nagaan 
in hoeverre je de kennis al beheerst. Dit kan alleen bij de groene tekstregels en als er 
een percentage aan gekoppeld is. Zie onderstaande afbeelding. 

 

Indien je dan op bijvoorbeeld ‘Wat is stress’ drukt, ga je rechtstreeks naar dit blok toe 
in de e-learning. 

 

Boven elk nieuw blok in een module staat op een blocnote wat je in het kort gaat 
leren in dat specifieke blok. 

Indien je bij een open vraag (een vraag met een modelantwoord), zelf moet checken 
hoeveel procent van jouw vraag goed is, dan kun je daar zelf op de schaal van 0.0 
t/m 1.0 een cijfer aanhangen. Heb je bijvoorbeeld één klein onderdeeltje vergeten in 
je antwoord, kun jij jezelf een cijfer toekennen van 0.8. Druk dan altijd op de button 
‘Beoordelen’ (anders wordt het resultaat niet meegenomen). 

 


