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In deze instructie wordt stap voor stap het gebruik van de e-learning modules van ExpertCollege
uitgelegd. Deze instructie gaat puur over de werking van de e-learnings, voor vragen of uitleg
over de inhoud van de modules vragen we je zelf via de modules ExpertCollege te benaderen of
om contact op te nemen met …

2 | E-learning starten
Ga naar de catalogus en zoek het onderwerp op waarvoor je de e-learning wil gaan volgen.
Wanneer je het gewenste onderwerp hebt geselecteerd kom je in de cursus hiervan terecht. Je
ziet dan onderstaande iconen.

Onder het kopje “Inleiding” vind je specifieke informatie behorende bij het betreffende
onderwerp. Om de E-learning te starten klik je op het bijbehorende icoon “E-learning”.
Je komt dan in het scherm van ExpertCollege waar je direct de e-learning kunt starten door op op
de “Play” knop te klikken achter “Klik hier om te beginnen”.


  Je begint nu direct aan je e-learning.
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3 | E-learning doorlopen
Je krijgt nu direct per onderwerp de “Opgaven” aangeboden. De te behandelen onderwerpen
worden aan de rechterzijde van het scherm getoond, met daarachter een voortgangsbalk per
onderwerp.

Bij het correct beantwoorden van een vraag zal het percentage van het onderwerp waartoe die
vraag behoort oplopen. Bij een foutief antwoord zal dezelfde vraag enige tijd later weer herhaald
worden in een iets andere vraagstelling of antwoord-volgorde. Wanneer elk onderwerp voor
tenminste 95% is voltooid dan is de module afgerond. Je kunt dan altijd nog via de knop
“Studiemateriaal” bovenaan de lesstof benaderen, hier zijn alle in de e-learning voorkomende
studieteksten terug te vinden.

Heb je een opmerking of vraag over een van de opgaven, klik dan terwijl je nog in de betreffende
opgave zit bovenaan op de knop “Feedback”. Je opmerking of vraag wordt dan direct naar
ExpertCollege verstuurd, en zij kunnen dan ook direct zien over welke opgave het gaat.
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4 | E-learning afronden
Wanneer je de e-learning hebt voltooid volgens bovenstaande 95% score, dan verschijnt er
bovenaan een knop “Certificaat”.

Wanneer je op de knop “Certificaat” klikt dan verschijnt het volgende scherm:

Wanneer je hier op de knop “Certificaat” klikt dan opent er een gepersonaliseerd certificaat voor
jou van ExpertCollege als bewijs van afronding.
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Onderaan kun je eventueel bij “Referentie” jouw persoonlijke registratienummer van het
V&VN-register of je BIG-nummer invullen. Wanneer je vervolgens op de knop “Accreditatie
bijschrijven” klikt krijg je automatisch de hoeveelheid accreditatiepunten bijgeschreven die voor
deze e-learning zijn vastgesteld.

Klik vervolgens op “Ok” om dit venster te verlaten, je komt dan weer in terug in de e-learning
module.

Sluit de module nu af door het geopende venster volledig te sluiten (door op het kruisje te
klikken).
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