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Inloggen
1.

Ga naar https://mijneigenacademie.nl. Klik rechtsboven op Log in.

2.

Vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen.

3.

Je bent nu ingelogd.

Navigatie
•

•

•

•

De horizontale menubalk bevat content die voor alle gebruikers identiek is: Mijn
Academie, Opleidingen, Beroepsinformatie, Assessments, Databanken en Help.
Onder Mijn Academie bevindt zich je persoonlijke pagina, opgedeeld in de categorieën:
Mijn materiaal, Communicatie en Profiel. Gebruikers met beheerdersrechten zien ook
beheercategorieën.
Door deze categorieën open te klappen, benader je de subcategorieën, zoals jouw
Opleidingen, Groepen en Profiel.
Wanneer je op Mijn Academie klikt, zie je altijd direct de meest relevante informatie,
zoals nieuwe berichten en aangeschafte opleidingen.

Opleidingen volgen
We gaan beginnen met het toevoegen van een opleiding.
1.
2.

Ga naar Opleidingen in de horizontale menubalk.
Je ziet nu de opleidingen die worden aangeboden. In dit geval kiezen we voor de elearning opleiding Zelfstandig werken in de klas.

Kopen op krediet
Op de opleidingspagina zie je een tekst met informatie over de opleiding, en het
bijbehorende prijskaartje. Je voert nu de volgende handelingen uit:
•

Klik op Kopen om de opleiding aan te schaffen.

•

Lees de voorwaarden.

•

Zet een vinkje bij Ik accepteer de voorwaarden.

•

Klik daarna op de button Koop op krediet.

Er wordt nu een mailtje gestuurd naar jouw leidinggevende met jouw aankoopverzoek. Je
leidinggevende kan deze accepteren, waarna de opleiding in je account verschijnt.

Aan de slag
Wanneer je na goedkeuring van je leidinggevende naar Opleidingen gaat, zie je onder Mijn
materiaal dat de opleiding aan je account is toegevoegd. Klik op de opleiding om te
beginnen met studeren.

Inhoud opleiding
We bevinden ons in de e-learning omgeving. Goed om te weten:
•

•
•

Door video’s te kijken, teksten te lezen en vragen te beantwoorden doorloop je de
opleiding.
Links in de menubalk zie je de navigatie van de opleiding.
Je kunt altijd terug naar een vorige pagina door op de button Vorige pagina of op het
gewenste hoofdstuk links in de menubalk te klikken.

Vragen en opdrachten
In de e-learning omgeving kom je vragen in verschillende vormen tegen. Soms staat het
juiste antwoord vermeld direct na beantwoording, en soms krijg je na afronding van de
opleiding feedback op je gegeven antwoorden.

Afronding
•

•

Mocht je tussendoor willen stoppen met studeren, dan is dat mogelijk. Je logt de
volgende keer opnieuw in en gaat verder waar je gebleven bent.
Als je de opleiding hebt afgerond krijg je een melding, zoals op de afbeelding hieronder.
Ook ontvang je een e-mail ter bevestiging.

Het assessment
Terug in het menu van Mijn Academie vind je onder Mijn materiaal het kopje Assessments.
Hier vind je een overzicht van assessments.

Starten met een assessment
•

•

Na op een assessment te hebben geklikt, zie je een introductietekst en klik je op Start
assessment.
Er volgt een tweede scherm met informatie over de werkwijze. Lees deze pagina goed
door. Vervolgens klik je onderaan de pagina op Start assessment.

Het maken van een assessment
Dit assessment bestaat bijvoorbeeld uit acht competenties, die opgebouwd zijn aan de hand
van verschillende gedragsindicatoren. De gedragsindicatoren lopen op qua niveau. Sleep
het balletje naar de gedragsindicator waarvan jij vindt: 'dit gedrag laat ik zien, en wanneer
ik dit doe, dan doe ik dit effectief'.

Je resultaat
Wanneer je je assessment hebt afgerond, zie je een scherm met je resultaat. Deze kun je
vergelijken met functieprofielen, zoals die van een Leraar A of een Intern begeleider. Dit doe
je door de profielen aan te klikken. De functieprofielen zijn algemene landelijke normen, of
op maat bepaalde normen van jouw eigen onderwijsorganisatie.

Communicatie
Onder het kopje Communicatie vind je alle methoden om met collega’s in contact te komen.
Je kunt elkaar berichten sturen, groepen aanmaken, documenten delen en elkaar feedback
geven. Maak bijvoorbeeld eens een werkgroep aan en nodig collega’s uit voor deze groep.

Je profiel
Je kunt je profiel volledig personaliseren. Onder het kopje Profiel vind je onder andere je
bekwaamheidsdossier. Door op de plustekens rechts te klikken, kun je je werkervaring en
opleiding invullen. Onder het kopje Profiel staat ook je Beroepsidentiteit en Persoonlijk
ontwikkelplan. Deze kun je ook zelf invullen door op de onderstaande knoppen te klikken.

Je profiel aanpassen
Onderaan het menu staat het vakje Profiel. Hier kun je jouw profiel aanpassen. Je kunt hier
je naam, geboortedatum, profielfoto en meer invullen zodat je profiel helemaal van jou is.

Veelgestelde vragen
Welke browser is minimaal nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van Mijn Eigen Academie?

Voordat je aan de slag gaat met Mijn Eigen Academie, 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 pdf-bestanden 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.

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.
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