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1. Inloggen
1.

Ga naar https://seminarium.teacherschannel.nl

2.

Klik rechtsbovenin op Log in

3.

Klik op Log in met je ELO- of Instellingsaccount

4.

Klik op het logo van Hogeschool Utrecht

5.

Voer je e-mailadres en wachtwoord in

6.

Je bent nu ingelogd bij Teachers Channel

2. Navigatie








De horizontale balk bevat content die voor alle gebruikers identiek is: Opleidingen
(mastermodules), Assessments, Onderwijsweb HU, Veelgestelde vragen en Contact
Onder Mijn Seminarium bevindt zich je persoonlijke pagina, opgedeeld in de categorieën
Mijn aangekochte materiaal, Communicatie en Profiel
Door deze categorieën open te klappen benader je de subcategorieën, zoals jouw
opleidingen, groepen en profiel

Wanneer je op Mijn Seminarium klikt, zie je altijd direct de meest relevante informatie, zoals
nieuwe mededelingen en documenten

3. Mastermodules
Mastermodule toevoegen



Klik op Opleidingen in de horizontale menubalk
Zoek je studiematerialen op: ofwel een specialisatie (deeltijd), ofwel gespecialiseerd leraar
voltijd 2016-2017, ofwel de gewenste mastermodules



Voeg de opleiding toe aan je persoonlijke account door op Voeg toe te klikken



Lees en accepteer de voorwaarden



Om weer terug te keren naar je persoonlijke overzichtspagina klik je op Mijn Seminarium

Mastermodules
Mastermodules gebruiken


Ga naar je persoonlijke overzichtspagina (Mijn Seminarium)



Klik op Mijn Opleidingen



Klik op de gewenste opleiding



Klik op het gewenste mastermoduleblokje om de inhoud te gebruiken

Mastermodules
Mastermodules markeren


Klik in de gewenste mastermodule op Maak favoriet



De mastermodule verschijnt nu op je overzichtspagina onder Mijn favoriete mastermodules



Om deze markering op te heffen klik je in de mastermodule op Verwijder als favoriet

4. Communicatie




Onder Mijn Seminarium vind je bij de categorie Communicatie alle
communicatiemogelijkheden
Deze categorie bestaat uit berichten, groepen, collega’s en documenten

Communicatie
Berichten


Via Berichten kun je berichten sturen naar een of meerdere medestudenten of –docenten



Wanneer je een nieuw bericht hebt ontvangen zie je dit terug op je overzichtspagina



Om terug te keren naar je persoonlijke pagina klik je op Mijn Seminarium

Groepen


Binnen Teachers Channel communiceer je voornamelijk in besloten groepen



Onder de tab Mijn groepen zie je terug in welke groep(en) je participeert



Onder de tab Groepen zie je alle bestaande groepen terug die als zichtbaar zijn ingesteld

Groepen
Aansluiten bij een bestaande groep


Ga naar de tab Groepen, alwaar je alle groepen ziet die als zichtbaar zijn ingesteld



Klik achter de gewenste groep op Inschrijven



Een inschrijfverzoek wordt verstuurd naar de eigenaar van de groep



Indien je bent toegelaten tot de groep zie je dit terug op je overzichtspagina

Groepen
Een nieuwe groep starten







Klik op Maak nieuwe groep (via Mijn Seminarium, Communicatie, Groepen)
Geef de groep een naam en korte beschrijving. Voor het overzicht kies je de naam als volgt:
lesplaats, naam module, groep A/B/C
Geef aan of de groep verborgen of zichtbaar (zodat anderen een verzoek tot inschrijf
kunnen doen) is

Vul indien gewenst hashtags in waarmee via Google of Twitter additionele communicatie kan
plaatsvinden en klik op Voeg toe

Groepen
Mededelingen doen binnen een groep


Klik binnen je groep op de tab Mededelingen en op de button Maak nieuwe discussie aan



Geef je bericht een naam en een tekst, voeg eventueel een document toe en klik op Maak



Alle geplaatste mededelingen worden weergegeven onder de tab Mededelingen, en nieuwe
mededelingen verschijnen daarnaast op je persoonlijke overzichtspagina

Groepen
Op mededelingen reageren




Om op een mededeling te reageren, zonder een document toe te voegen, klik je op de titel,
typ je je tekst in het antwoordveld en klik je op Verstuur
Om op een mededeling te reageren en daarbij een document te versturen, klik je op de titel,
klik je op Upload document, typ je je reactie, voeg je je document toe, en klik je op Verstuur

Groepen
Geüploade documenten bij mededelingen


De bijlagen die zijn meegegeven aan groepsmededelingen worden gebundeld weergegeven
onder de button Discussie documenten



Documenten kunnen worden gedownload door erop te klikken



De eigenaar van een document kan zijn document altijd verwijderen

Collega’s




Via Mijn Seminarium, Communicatie, Collega’s vind je al je medestudenten en -docenten
terug
Je kunt hier mensen selecteren en via de button Acties toevoegen aan een nieuwe of
bestaande groep

Documenten
Onder Documenten worden via de verschillende tabs mogelijkheden aangegeven om documenten

te delen. Binnen Teachers Channel is het mogelijk je account te koppelen met je Google-,
Microsoft- en/of Twitter-account, waardoor de opties voor online samenwerken toenemen. Deze
koppeling maak je eenmalig via Profiel en Social. Het Seminarium voor Orthopedagogiek stelt
het gebruik van deze functionaliteit niet verplicht. Vandaar dat we in deze handleiding geen

aandacht besteden aan de tabs Mijn Drive en Gedeeld met mij, maar alleen aan de tab
Discussiedocumenten. Wanneer je een melding leest over het maken van een
koppeling mag je deze dus negeren, en rechtstreeks naar Discussiedocumenten gaan.

Documenten




Onder de tab Discussiedocumenten zie je alle documenten die in een groep zijn gedeeld

Er wordt telkens aangegeven door wie een document is gedeeld, in welke groep, en bij welke
mededeling deze hoort

Veelgestelde vragen
Welke browser is minimaal nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van Teachers Channel?
Voordat je aan de slag gaat met Teachers Channel, adviseren wij je de laatste versie van een
moderne browser, zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari te installeren. Deze browsers
kun je gratis downloaden.
Wat zijn de minimale eisen voor het afspelen van video’s?
Intel Pentium III, 256 MB ram, 32MB video kaart, geluidskaart, internet verbinding vanaf 256kb.
Ook is het verstandig om de laatste versie van Adobe Flash te hebben geïnstalleerd, maar dit is in
principe geen vereiste. Wanneer je dit niet hebt, kan het voorkomen dat bijvoorbeeld pdfbestanden niet openen.
Ik kan geen video’s bekijken, maar ik heb wel de laatste videoplayer en software, wat nu?
Er zijn verschillende redenen waarom een video niet kan afspelen. De meest voorkomende oorzaken zijn
Verkeerd ingestelde firewalls en spyware. Je kunt via Windows, Apple of via je browser het hulpmenu
raadplegen. Meestal kun je hiermee deze problemen oplossen.

Veelgestelde vragen
Ik krijg de melding dat ik problemen met mijn cookie-instellingen heb, wat moet ik doen?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de websites die jij bezoekt, opslaat. Cookies onderscheiden
gebruikers van elkaar. Soms zal van je gevraagd worden om te accepteren dat websites
gebruikmaken van cookies. Soms zal je cookies moeten verwijderen om websites optimaal te
kunnen gebruiken. De wijze waarop cookies ingeschakeld of verwijderd moeten worden, verschilt

per browser. Volg daarom de aanwijzingen die Google geeft, wanneer een ‘cookie-probleem’
wordt vastgesteld.

