E-learning uit MedischOnderwijs.nl en MedischLeren.nl gebruiken
E-learning modules
Om E-learning modules uit MedischOnderwijs.nl, of E-learning cursussen uit MedischLeren.nl, vanaf
een Internet browser te bereiken dient u te beschikken over een goede Internet verbinding en een
account voor beide systemen. Dit account is gratis. Na aanmaken van een account heeft u voortaan
rechtstreeks toegang tot alle voor u openstaande E-learning modules en cursussen.

Aanmaken account
1. Ga naar de website http://medischonderwijs.nl of naar http://medischleren.nl
2. Klik op de link ‘Create a new account’

3. Vul in het formulier uw gegevens in. Gebruik
een geldig eMail adres, waar u direct
toegang toe hebt.
Zodra u op de knop ‘Create account now’
drukt, wordt er voor u een account
aangemaakt. Er wordt een eMail gestuurd
naar het adres dat u heeft opgegeven. Deze
eMail bevat een link die u moet activeren
voordat het account geldig is.
4. Klik op de activatie link in het eMail bericht
dat door MedischOnderwijs.nl of door
MedischLeren.nl naar u gestuurd is.
Vervolgens wordt u automatisch voor de
eerste keer ingelogd op
MedischOnderwijs.nl of op MedischLeren.nl

Gebruik E-learning uit
MedischOnderwijs.nl
Om E-learning modules direct te bereiken kunt u het unieke nummer van de E-learning module op
de url meegeven, bijvoorbeeld:
Spelletje kabouterkracht:

http://medischonderwijs.nl?lessonid=913

MASTER verwijderen atheroomcyste: http://medischonderwijs.nl?lessonid=1163
Als u bent ingelogd kunt u ook de lijst met vakgebieden (Main department) of lichaamsdelen (Body
part/organic tract) openklikken of zoeken door middel van de zoekfunctie en in het zoekresultaat op
de naam van de module klikken om een E-learning module op te starten.

Volgen van cursussen in
MedischLeren.nl
Om cursussen te kunnen volgen in
MedischLeren.nl, dient u zichzelf eerst voor één
of meerdere beschikbare cursussen aan te
melden. Wanneer u op de cursusnaam klikt,
kunt u de beschrijving van de cursus lezen en
kunt u zich aanmelden door op de knop Enroll
te drukken. De cursus is nu toegevoegd aan uw
lijst met cursussen (My course) aan de linker
kant van het scherm.

U opent de cursus door op de naam te klikken
en ziet de beschrijving van de cursus en een
samenvatting van uw voortgang binnen deze
cursus. U start deelname door op de Start knop
te drukken. Wanneer een cursus uit
verschillende onderdelen bestaat kunt op de
naam van het onderdeel klikken om deze te
openen. U kunt de cursus of onderdelen van de
cursus sluiten door opnieuw op de naam te
klikken. Binnen de cursusonderdelen kunt u Elearning modules starten door op de naam van
de module te klikken. Let erop dat alle Elearning modules in een nieuw venster
geopend worden, en dat hiervoor de pop-up
blocker van uw browser uitgeschakeld moet
zijn.
Achter de verschillende onderdelen van de
cursus en achter elke E-learning module ziet u
een icoon dat weergeeft of u dit onderdeel
behaald hebt, of nog moet volgen.
U kunt een cursus altijd uit uw lijst met cursussen verwijderen door op de knop UnEnroll te drukken.
Uw resultaten binnen de cursus blijven wel bewaard.

