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1 Starten met NIVEO
Via de link: https://elearning.niveo.nl/aanmelden/ gaat u naar de aanmeldpagina.

Maak hier een keuze:
- Heeft u nog geen account? Klik dan op
“nieuw account”.
Dit hoeft dus alleen de eerste keer, bij het
gebruik maken van uw eerste cursuscode!

-
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Heeft u al een account ga dan daar
“inloggen”.
Heeft u meerdere cursuscodes ontvangen?
Als u zich de eerste keer heeft
geregistreerd, dan kunt u bij de volgende
cursussen voor deze optie kiezen.

U bent nieuw en wilt een account aanmaken. Het onderstaande scherm wordt geopend.
Alle onderdelen zijn verplicht om in te vullen!

De cursuscode heeft u via de mail of per post via uw werkgever ontvangen. Let op: de code is
hoofdlettergevoelig. Heeft u de code digitaal ontvangen? U kunt de code gewoon kopiëren vanuit de
mail en plakken in dit veld.
Voor de zekerheid zijn de inloggegevens naar uw e-mailadres gestuurd, hiermee kunt altijd opnieuw
inloggen om verder te gaan waar u gebleven bent of uw cursus opnieuw in te zien.
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Na het invoeren van uw gegevens komt u automatisch in het hoofdscherm van het programma.
Hier ziet u de cursussen die aan u zijn toegekend (open cursussen).

Een cursus kunt u starten door te dubbelklikken op de regel, of door de cursus te selecteren en
vervolgens op “Selecteer” te klikken.
Dit scherm toont cursusinformatie, zoals de titel, de periode waarbinnen de cursus gemaakt moet
worden en het voortgangspercentage van de cursus.
Dit scherm heeft twee tabbladen;
open cursussen voor de cursussen die nog gedaan moeten worden
bibliotheek
voor alle afgeronde cursussen, deze lesstof kunt u ten allen tijde
opnieuw raadplegen of u kunt uw resultaten nog eens inzien.
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Cursus doorlopen

Als u de cursus heeft geopend, komt u in het introductiescherm van de cursus. Vaak wordt hier een
korte omschrijving van de cursus getoond met eventueel een mediabestand.

Na het doornemen van deze intro kunt u op “Starten” klikken om te beginnen met uw cursus.
Het onderstaande scherm wordt geopend.
Een cursus bestaat vaak uit meerdere modules, ofwel hoofdstukken.
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Module- en cursusopties
De volgorde waarin u de modules kan doorlopen staat vast.
De volgorde waarin u de modules kan doorlopen is vrij, u kunt dan zelf bepalen met welke
module u start.
Een module kan verplicht zijn, dat betekent dat u om de cursus af te ronden u de module eerst
dient te doorlopen. Als een cursus niet verplicht is, dan wordt dat aangegeven met een *.
Aan een module kan een minimale score gekoppeld zijn.
Als uw score voldoende is of als u de module heeft doorlopen, ziet u een
.
Als uw score niet voldoende ziet u een .
Achter iedere module staat een button voor;
het inzien van de lesstof
het bekijken van het behaalde resultaat
het inzien van de lesstof
het starten van de lesstof
Cursusinformatie
-

Het voortgangspercentage geeft aan hoever u
reeds bent gevorderd met de totale cursus.
De periode waarbinnen de cursus moet worden
doorlopen wordt aangegeven.

Navigatie
Door middel van deze navigatiebuttons bovenin uw scherm kunt u terug naar de cursusintro en naar
uw cursusoverzicht.
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Module uitvoeren
Het scherm van de modules is verdeeld over twee delen.
Links:
Rechts:

Navigatie:

ziet u de teksten en vragen.
worden media items getoond zoals foto’s en afbeeldingen indien die van toepassing
zijn op die kennis of die vraag. De media items kunnen worden aangeklikt, vervolgens
wordt er een pop-up scherm geopend voor een uitvergroting van het item.
na het doornemen van de tekst en/of het beantwoorden van de vragen kunt u door
middel van de knoppen rechtsonder in het scherm naar de volgende of vorige pagina.

Om u een indruk te geven van de verschillende mogelijkheden zijn een aantal voorbeelden
toegevoegd.

8

2.1

Kennis/theorie

De theorie en de eventuele bijbehorende media items worden getoond. U kunt op eigen tempo alles
doornemen en bekijken. Mediabestanden kunnen worden desgewenst aangeklikt om te bekijken. Klik
op media om alle media te tonen.

Wilt u de cursus stoppen om deze later af te maken klik dan op “overzicht”. De onderstaande pop-up
komt dan naar voren. Als u de module wilt verlaten klik dan op “Ja”.

U kunt weer verder gaan met de module op een ander tijdstip. Niveo onthoudt waar u bent gebleven
en zal bij het hervatten de mogelijkheid geven om vanaf het begin te starten of bij de laatst gebleven
stap.
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2.2

Meerkeuzevragen

Bij een meerkeuzevraag kan de cursist het gewenste antwoord aanklikken in de selectierondjes.

2.3

Afbeeldingen

Bij visuele vragen of bij sommige afbeeldingen kunt u klikken in de afbeelding om het antwoord te
geven of voor meer informatie. Wilt u uw keuze ongedaan maken klik dan nogmaals op de plaats van
uw keuze.
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Wachtwoord vergeten of wijzigen?

Bent u het wachtwoord vergeten? Of wilt u het wijzigen? Geen probleem!
Wachtwoord vergeten?
Ga naar https://elearning.niveo.nl/
Bij het inlogscherm kunt u een nieuw wachtwoord opvragen. De nieuwe inloggegevens worden naar
uw e-mailadres verzonden.
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Helpdesk

Bij vragen of problemen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Uw vragen ontvangen wij bij voorkeur per e-mail, zodra wij uw bericht hebben ontvangen nemen wij
zo spoedig mogelijk contact met u op.
Mocht het zijn dat u een foutmelding heeft ontvangen in Niveo, dan verzoeken wij u de foutmelding te
kopiëren en in uw bericht te vermelden. Een screendump kan voor onze helpdesk ook prettig zijn om
meer inzicht te krijgen in het probleem.
Niveo Helpdesk
E-mail:
helpdesk@niveo.nl
Tel.
053-43 34 201
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