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◊	 Contactgegevens
Om je contactgegevens toe te voegen of aan tepassen klik je in de “Header” op 
“Profiel bewerken”. Vervolgens op “Contactgegevens” daaronder.

Het uitschuifvenster dat verschijnt geeft je de mogelijkheid je contactgegevens 
in te voegen of aan te passen. Voor ieder onderdeel zie je een “potlood” picto-
gram. Door hierop te klikken kun je aanpassingen doen.
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Klik je als voorbeeld op het “potlood” voor “Telefoon” dan verschijnt onderstaand 
venster. Vul je telefoonnummer in gevolgd door “Opslaan”.

Heb je een Twitteraccount en wil je dat bezoekers van je LinkedIn profiel je kun-
nen volgen, dan kun je jouw twitteraccount invullen. Je klikt op “Twitteraccount 
toevoegen en vult je gebruikersnaam in. Plaats een vinkje voor “Uw Twitter ac-
count weergeven in uw LinkedIn profiel”.
Als laatste klik je op “Wijzigingen opslaan”. Bezoekers kunnen je nu volgen op 
je Twitteraccount.

Je bedrijfswebsite of persoonlijke website kun je ook toevoegen bij de contact-
gegevens. Onderstaande afbeelding laat zien hoe dit gaat.
Belangrijk daarbij is dat je kiest voor “Ander” bij de keuzemogelijkheden. Wan-
neer je dit doet heb je de mogelijkheid de naam zelf in te vullen. 
Klik, als je gereed bent, op “Opslaan”.
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Digitaal Leerplein ontwikkelt lesmateriaal met een sterk interactief aspect. Les-
stof (gesproken), oefeningen en instructievideo’s waardoor de deelnemer geac-
tiveerd blijft. De leermethode is daarmee ook uitermate geschikt voor deelne-
mers die op een lager niveau werken. 
 Het digitale lesmateriaal kan d.m.v. zelfstudie (e-learning) worden gebruikt. 
Daarnaast wordt het lesmateriaal ingezet als combinatie van klassikale lessen 
met zelfstudie. Dit gebeurt door uw interne begeleiders of trainers.

De leeromgeving biedt een breed en gevarieerd aanbod aan computercursus-
sen, oefenprogramma’s en instructievideo’s. Omdat het instrument via internet 
wordt aangeboden, is het overal in te zetten, zowel op het werk als thuis (24/7).
 Digikundig, de e-learning portal voor mensen die zich willen ontwikkelen in hun 
digitale vaardigheden. 
De digitale leeromgeving biedt een groot cursusaanbod, die toegankelijk is met 
slechts één gebruikers account.

Voor meer informatie kijk op Digitaal Leerplein

Direct aanmelden digikundig.nl leeromgeving

http://digitaalleerplein.nl/digikundig.html
http://digitaalleerplein.nl/aanmelden.html

