Gebruikershandleiding
Een handleiding voor beginnende gebruikers van de
Elektrische Leeromgeving van het Traumacentrum
Zuidwest-Nederland
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1 Inlogprocedure
1.1 Inlogprocedure algemeen
Ga naar de website van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland of gebruik de volgende
link: https://www.traumacentrumzwn.nl/activiteiten/crisisbeheersing-oto/elektronischeleeromgeving-elo/

Ga via de link op het
woord “hier” naar de
ELO om in te loggen.

Heeft u al een account voor
de ELO? Log dan hier in
door uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren.
Heeft u al een account voor
de ELO, maar bent u uw
gebruikersnaam of
wachtwoord vergeten? Klik
dan hier (zie 1.3
Gebruikersnaam of
wachtwoord vergeten).
Is dit de eerste keer dat u
hier bent? Klik dan hier om
een account aan te maken
(zie 1.2 Account
aanmaken).
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1.2 Account aanmaken

Is dit de eerste keer dat u
hier bent? Klik dan hier om
een account aan te maken.

Het privacy-beleid accepteren

Lees het Privacy-beleid
zorgvuldig door en klik
hier om akkoord te gaan.
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Gegevens invullen

1

2
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1. Hier kunt u zelf uw gebruikersnaam kiezen. Let op: hier zijn enkel kleine letters
toegestaan. Een geschikte gebruikersnaam zou kunnen zijn: voornaam.achternaam.
U krijgt een melding als uw gekozen naam al door iemand in gebruik genomen is. U
kunt dan een variant op uw gekozen naam bedenken door bijvoorbeeld een punt of
getal toe te voegen.
2. Let bij het aanmaken van een wachtwoord op de eisen die boven het invulvakje staan
aangegeven. Noteer uw wachtwoord op een veilige plek.
3. Indien u een aanmeldingssleutel ontvangen heeft per mail van uw leidinggevende of
het Traumacentrum kunt u deze hier invullen. Dit geeft u toegang tot de gewenste
cursus. U kunt dit ook leeg laten en op een later moment invullen. Heeft u geen
aanmeldingssleutel ontvangen, maar wilt u zich wel voor een cursus aanmelden?
Neem dan contact op met het Traumacentrum.
Scroll naar beneden
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4. Vul hier uw BIG-nummer in. Indien u geen BIG-nummer heeft, kunt het uitrolmenu
waarop staat “Ik heb een BIG-nummer” aanklikken en aangeven dat u geen BIGnummer heeft.
5. Geef hier aan bij welke organisatie u werkt. Dit kan door te klikken op het uitrolmenu
“Kies..”.
6. Beantwoordt de beveiligingsvraag door het vakje “Ik ben geen robot” aan te vinken.
7. Maak uw nieuwe account aan.
Bevestig uw account.

Open uw mailbox. Bevestig
uw account door op de
6
meegestuurde link te klikken.

Heeft u deze mail niet ontvangen? Log dan in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U
krijgt het volgende scherm te zien:

voorbeeld@voorbeeld.nl

Klik hier om de
bevestigingsmail
opnieuw te laten
versturen.
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1.3 Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten

Klik op deze link als u
uw gebruikersnaam of
wachtwoord vergeten
bent.

Vul hier uw emailadres in, die u
heeft gebruikt bij het
aanmaken van een
account bij de ELO.
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Als het e-mailadres
juist was krijgt u het
volgende scherm te
zien. Klik op “Ga door”.

U krijgt nu een mail waarmee u uw wachtwoord kunt resetten. Hierin staat

2tevens
Werking
van de ELO – Voorbeeld module CBRN
uw gebruikersnaam.

9

2.1 Werking van de knoppen op de startpagina

Uw naam

1

1. Via deze knop kunt u een categorie selecteren en vervolgens een keuze maken uit
verschillende cursussen, projecten of activiteiten.
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2. Via deze knop kunt u terugkeren naar de startpagina.
3. Via deze knop komt u op uw persoonlijke pagina waar u onder andere uw
cursusoverzicht, verwachte activiteiten en privébestanden terug kunt vinden.
4. Via deze knop komt u bij uw kalender waarin gebeurtenissen van uw cursus zijn
aangegeven.
5. Onder “Mijn cursussen” staan alle cursussen waar u zich voor heeft aangemeld (voor
het aanmelden bij een cursus, zie: 2.2 Aanmelden cursus).
6. Via deze knop komt u bij de cursus waar u zich voor heeft aangemeld.
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Uw naam
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7. Gebruik de zoekbalk om onder andere cursussen te vinden.
8. Klik op de notificatiebel om te kijken over er meldingen voor u zijn.
9. Via deze knop kunt u bij uw privé berichten, groepsberichten en contacten komen.
10. Wanneer u klikt op uw naam rolt het onderstaande menu uit [12, 13 en 14].
11. Via deze knop komt u op uw profiel waar u onder andere uw gebruikersdetails en
cijferoverzicht kunt bekijken.
12. Via deze knop kunt u uw behaalde cijfers bekijken.
13. Gebruik deze knop om voorkeuren te veranderen. Hier kunt u bijvoorbeeld uw
wachtwoord wijzigen.
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2.2 Aanmelden cursus
Ga naar de Startpagina en klik vervolgens op de categorie waarbinnen u uw cursus wilt
volgen.

Klik op het veld
van de
gewenste
cursus.

Scroll vervolgens naar
beneden. In dit veld
kunt u de
aanmeldingssleutel
invullen die u heeft
ontvangen in de
aanmeldmail. Deze is
naar u verstuurd door
uw leidinggevende of
het Traumacentrum.
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2.3 Het volgen van een cursus
Het volgen van een cursus – In het kort:
1. Voltooi de theoretische module.
2. Maak de toets en behaal het gewenste resultaat.
 Let op!: Als u een toetspoging start, wordt er een apart scherm geopend met de
vragen. Als u eenmaal de poging hebt gestart, dient u alle vragen te
beantwoorden. Als u alle vragen heeft beantwoord, wordt de uitslag getoond en
kunt u op de knop Afsluiten drukken. Sluit u het scherm eerder, dan bent u
automatisch niet geslaagd en moet u een volgende poging starten. U kunt
maximaal drie pogingen doen bij deze toets. U bent voor de toets geslaagd als
u 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord.
3. Wacht totdat het Traumacentrum accreditatie aan heeft gevraagd. Dit doen zij
periodiek.
4. Download uw behaalde certificaat.
Wanneer u de gewenste cursus opent, komt u op het volgende scherm:
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1. Via deze knop komt u op de startpagina van de cursus waar u zich nu ook bevindt.
Hier kunt u onder andere mededelingen bekijken.
2. Via deze knop kunt u uw behaalde cijfers bekijken. Hierin ziet u of u de theoretische
module heeft afgerond en wat voor cijfers u voor de toets heeft gehaald.
3. Via deze knop komt u tevens op de startpagina van de cursus waar u zich nu ook
bevindt.
4. Deze knop brengt u naar een omgeving waarin u de theoretische module kunt
starten. Nadat u de theoretische module heeft afgerond kunt u via dezelfde knop in
dezelfde omgeving de toets starten. Let op: U kunt de toets nog niet starten wanneer
de theoretische module nog niet afgerond is.
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5. Deze knop brengt u in deze voorbeeldmodule naar informatie over de vervolg
leerstap voor medewerkers van de SEH. In andere cursussen kunnen dit andere
mappen zijn. Wanneer u op deze mappen klikt zal bovenaan altijd omschreven zijn
waar de map voor dient.
6. Via deze knop komt u bij de partners die de module mogelijk hebben gemaakt voor u
om te volgen.
7. Tot slot kunt u na het afronden van de theoretische module en het behalen van een
gewenst resultaat voor de toets, uw certificaat downloaden via deze knop. Het
Traumacentrum vraagt periodiek accreditatie aan voor cursisten en dit kan ervoor
zorgen dat je even moet wachten voordat je de certificaat kan downloaden.

Het certificaat downloaden

Klik hier om uw certificaat te
downloaden na het succesvol
afronden van de toets.

Klik hier om vervolgens uw
certificaat te bekijken.
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