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Welkom! 
Let op: deze sessie wordt opgenomen en zal gepubliceerd worden.

mailto:jasper.kaaf@levendetalen.nl


Inhoud

• Wat is Moodle en waarvoor wordt het gebruikt?

• Inloggen op Moodle. 15 minuten

• Wat zijn de mogelijkheden van Moodle?

• Vragenronde. 40 minuten



Wat is Moodle en waarvoor wordt het gebruikt?

• Moodle is een elektronische leeromgeving. Dit programma wordt 
gebruikt voor het benaderen van onderwijsmateriaal en het contact 
met de studenten/deelnemers.
• Denk ook aan: itslearning, Blackboard, Magister (ELO-omgeving)

Afbeelding: het gebruik van Moodle tijdens het 
CLT 2020.



Inloggen op Moodle.

• De Moodle-omgeving wordt nog bijgewerkt en is hierdoor niet altijd 
beschikbaar.
• Het hoofd-contactpersoon van de workshop ontvangt rond 1 oktober

de inloggegevens voor Moodle en Microsoft Teams.
• M.b.v. deze e-mail kan de hoofd-contactpersonen zelfstandig extra 

begeleidende collega’s aan de workshop toevoegen.

• Inloggen via: https://portal.congres.levendetalen.nl
• Gebruikersnaam: demo
• Wachtwoord: Demo1234! 

https://portal.congres.levendetalen.nl/


Belangrijk om te weten.

• De daadwerkelijke workshop zal via een video- en audioverbinding via 
Microsoft Teams plaatsvinden. 
• Door de corona-pandemie ga ik ervan uit dat kennis m.b.t. deze 

videoconferentie-tool voorhanden is.
• Indien dit niet het geval is, kan uiteraard rond 1 oktober met de toegestuurde 

inloggegevens zelfstandig geoefend worden.



Wat zijn de mogelijkheden van Moodle?

• Het activeren van de deelnemers voorafgaand aan de workshop (circa één 
week voor aanvang).
• Het aanbieden van leermateriaal (leercontent). Denk aan:

• PDF- en PowerPoint-bestanden uploaden
• Links naar websites invoegen
• Het opzetten van een forum met discussie-vragen
• Een nulmeting via een multiple-choice toets ontwerpen (of een andere quiz)
• Het verzamelen van feedback
• Het verzamelen van documenten die de deelnemers hebben ontworpen
• Het communiceren met de deelnemers via chat/e-mail.

• Moodle blijft na 26 november nog één maand beschikbaar. Hierdoor 
kunnen materialen ook na afloop nog gedownload worden.



Aan de slag met Moodle!

• Inloggen via: https://portal.congres.levendetalen.nl
• Gebruikersnaam: demo
• Wachtwoord: Demo1234!

https://portal.congres.levendetalen.nl/


Vragenronde.

• Wat is (nog) niet helder? Zijn er vragen of wensen?

• Contact: 
• Technische vragen: jasper.kaaf@levendetalen.nl
• Algemene vragen: bureau@levendetalen.nl

mailto:jasper.kaaf@levendetalen.nl
mailto:bureau@levendetalen.nl

