


2

◊	 Samenvatting
Om je samenvatting toe te voegen klik je in de menu balk op “Profiel” en in het 
uitschuifvenster op “Profiel bewerken”.

Klik in het veld “Achtergrond” op “Bewerken”.

Het invulveld waar je de samenvatting plaatst wordt geopend. Wanneer je ge-
reed bent met invullen van de samenvatting klik je op de knop “Opslaan”.
Laat de samenvatting aan anderen lezen om te zien of zij je herkennen in de 
tekst.
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Naast een tekstuele samenvatting kun je ook een bestand (video, fotosessie of 
Prezi) toevoegen aan de achtergrond. Wanneer je interessante bestanden hebt 
moet je deze zeker gebruiken. Ook een YouTube video kan gebruikt worden.
Wil je een bestand toevoegen klik je op “Bestand uploaden”. Een nieuw venster 
opent waar je het bestand kunt opzoeken vanaf je computer.

Heb je een link die je aan de “Achtergrond” wilt toevoegen dan klik je op “Link 
toevoegen”.

Je zoekt eerst de link die je wilt plaatsen op en kopieert deze, vervolgens plak 
je de link in het invulveld. 
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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

