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Inloggen op de cursus
Inloggen:
Nadat je een cursus hebt aangeschaft, krijg je per e-mail een wachtwoord toegestuurd.
Met dit wachtwoord kun je inloggen op de EDITIO leeromgeving. Dit gaat als volgt:
Ga naar www.editio.nl en druk op de knop ‘Inloggen’ aan de rechterkant van de website.

Met de gegevens die je per e-mail hebt ontvangen kun je inloggen op dit scherm.

Wachtwoord vergeten:
Lukt dit niet? Druk dan op: ‘wachtwoord vergeten’. Op dit scherm vul je vervolgens je
gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan per e-mail een bericht waarmee je je wachtwoord
kunt herstellen.

Profielpagina
Profiel aanpassen:
Na het inloggen, kom je op je eigen pagina. In het menu klik jeop het kopje ‘Instellingen’om je profiel
aan te passen.
Als je op het kopje ‘Profiel’ klikt, kun je persoonlijke informatie invullen zoals woonplaats, opleiding
en favoriete genre.

Profielfoto gebruiken:
Door op het kopje ‘Profielfoto’ teklikken, kun je een foto van jezelf zichtbaar maken voor je
medecursisten. Dit doe je door op de knop ‘bestand kiezen’ te klikken. Kies een foto en druk
vervolgens op ‘Afbeelding uploaden’.

Berichten
Berichten:
De tutor en medecursisten kunnen ook privéberichten sturen.
In de inbox zie je alle privéberichten die je hebt ontvangen.

Berichten lezen:
Om een bericht te lezen klik je op de tekst onder de naam van de afzender:

Berichten verwijderen:
Een bericht verwijderen gaat als volgt: in de ‘inbox’ of ‘tutorberichten’ kun je een bericht aanklikken.
Het bericht wordt vervolgens geopend aan de rechterkant van het scherm. Per bericht zie je een
prullenbak icoon en een kruisje staan. Druk op de prullenbak om het bericht te verwijderen.
Wil je het bericht sluiten, druk dan op het kruisje.

Bericht versturen:
Om een bericht te sturen naar een tutor of een medecursist, moet je op ‘opstellen’ drukken. In het
eerste vak vul je de naam in van de persoon die je een bericht wilt sturen.

Mijn cursus
De cursus doornemen
Als je op het kopje ‘Mijn Cursus’ klikt, kom je bij de cursus die je hebt aangeschaft.

In dit overzicht staan alle opdrachten. Lees voor je met de opdrachtenbegint altijd de ‘Checklist’
door. Heb je die gelezen? Dan kun je beginnen aan de cursus.

Opdracht doornemen
Per week krijg je één of meer opdrachten. Om met een opdracht te beginnen, druk je op de titel van
de opdracht. Nu zie je rechts op het scherm de opdracht.

Voortgang opdrachten
Om het groene voortgangsbalkje te vullen moet je op het vinkje drukken naast de titel van de
opdracht. Jijzelf en je medecursisten kunnen dan in één oogopslag zien hoever je in de cursus bent.

Opdracht inleveren
Om een opdracht te maken, schrijf je in het tekstveld. Druk op ‘Nu opslaan’ als je op een later
moment verder wilt werken.Als je klaar bent met de opdracht druk je op ‘Verzenden.’

Inzendingen van jezelf en anderen
Om de inzendingen van jezelf en anderen te bekijken, druk je op ‘Reacties’. Hier vind je ook de
feedback van de tutor.

Reageren op een opdracht of reactie
Om te reageren op een opdracht van een medecursist of een reactie van een tutor, druk je op ‘Reply’
naast de naam van diegene. In het tekstveld dat dan verschijnt, kun je vervolgens een bericht typen.

Technische eisen:
Het EDITIO systeem werkt het beste op een desktop of laptop (Windows of Mac). Het is wel mogelijk
om de cursus te volgen op een tablet, maar aangezien er veel moet worden getypt in de cursus,
raden wij aan om de cursus te maken op je persoonlijke computer.
Om alles zo vlekkeloos te laten verlopen raden wij je één van de volgende browsers aan;
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Het gebruik van Internet Explorer kan voor problemen zorgen tijdens de cursus, wij raden het gebruik
van Internet Explorer daarom ook af.
Heb je nog problemen met de cursus of andere technische zaken, neem dan contact op met de
technische hulp via: admin@editio.nl

