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Start van de Reis 
 

Wat is Het Leerplatform? 

Het Leerplatform is een online werk- en leeromgeving dat bestaat uit meerdere applicaties 

(blokjes) die het leren en ontwikkelen van werknemers en studenten inspirerend maken. 

Deze blokjes zijn gebaseerd op de werk- en leervormen van ons Model Werkplekleren met 

Leertechnologie waarin het van en met elkaar leren centraal staat.  

 

Het Leerplatform kan via de internetbrowser geopend worden op de smartphone, tablet en 

laptop. Hierdoor kunnen deelnemers op ieder gewenst moment van de dag online leren en 

(samen)werken. Leren met behulp van Het Leerplatform heeft als resultaat dat deelnemers 

actiever leren en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.  

 

Wij wensen jou een fijne reis op Het Leerplatform! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! Ik ben HuGo, 

jouw virtuele reisleider 

Heb je onderweg hulp nodig? 

Klik op de linkjes die je in dit 

document tegenkomt! 
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Boarden op Het Leerplatform 

Klaar voor vertrek? 

Open jouw internetbrowser, ga naar www.hetleerplatform.nl en begin jouw reis met één 

van onderstaande aanmeldmogelijkheden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Registreren 

Is dit jouw allereerste reis 

op Het Leerplatform?  

Registreer je dan met de groene 

knop en gebruik de Token die je 

hebt gekregen van de Expert van 

jouw organisatie. De Token 

bestaat uit een 6-cijferige code 

die je moet invullen 

Inloggen 

Heb je Het Leerplatform al vaker 

bezocht? 

Gebruik dan de gele knop en log 

in met jouw eerder ingestelde e-

mailadres en wachtwoord 

Office 365 

Maakt jouw organisatie gebruik 

van Office 365? 

Meld je dan direct aan door op 

de rode knop te klikken. Je logt 

eenmalig in met je e-mailadres. 

De volgende keer dat je naar 

Het Leerplatform afreist, word 

je automatisch aangemeld 

BOARDING PASS 
Het Leerplatform 
___ ___ 
Gate 1 

BOARDING PASS 
Het Leerplatform 
___ ___ 
Gate 2 

BOARDING PASS 
Het Leerplatform 
___ ___ 
Gate 3 

Klik hier 

 

Klik hier 

 

Klik hier 

 

http://www.hetleerplatform.nl/
https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/registreren-met-een-token/
https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/inloggen/
https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/inloggen-met-office-365/
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De vertrekhal 

Het keuzescherm 

Als je bent ingelogd, begint jouw reis altijd op het keuzescherm. Het Leerplatform kent tal 

van bestemmingen in de vorm van blokjes (applicaties). De Nationale Zorgklas gebruikt drie 

blokjes. Hieronder zie je hoe het keuzescherm van Het Leerplatform voor de Nationale 

Zorgklas er uit ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paspoort 

Linksboven staat de naam 

van jouw organisatie. 

Klik links op jouw profielfoto 

om jouw profiel te bekijken 

en eventueel aan te passen. 
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Bestemming 

Peer Feedback Community 

  

Hoe werkt het? 
Open de community en neem deel aan 

verschillende leeractiviteiten. Lees en stuur 

berichten van deelnemers en opleiders op het 

platform, stel en beantwoord vragen of 

reageer op stellingen in het onderdeel 

‘Interactie’ en geef feedback op producten in 

het onderdeel ‘Productverrijking’. 

Omschrijving 
De Peer Feedback Community (PFC) is een online 

leeromgeving waarin je individueel en/of in 

groepsverband producten voor de werkpraktijk 

maakt. Dat gebeurt met veel leerinteractie zoals 

feedback geven, argumenteren en reflecteren. 

BOARDING PASS 
Aan de slag 
___ ___ 
Peer Feedback Community 

Klik hier 

 

https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/algemeen-pfc/
https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/algemeen-pfc/
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Bestemming 

Leer- & Ontwikkelscan   

Hoe werkt het? 
Open de Leer- en Ontwikkelscan die jij wilt 

maken. Beantwoordt de vragen van de 

betreffende meting (nulmeting of eindmeting) 

en bekijk jouw resultaat. Indien (door de 

Trainer) gevraagd, kun je per thema jouw 

ambitiescore invullen die jij bij de volgende 

meting wilt behalen. 

Omschrijving 
De Leer- & Ontwikkelscan is een online tool 

waarmee de ontwikkeling van jou en jouw team door 

middel van een online vragenlijst op verschillende 

thema’s zichtbaar wordt gemaakt. 

BOARDING PASS 
Aan de slag 
___ ___ 
Leer- & ontwikkelscan 

Klik hier 

 

https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/algemeen-lo/
https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/algemeen-lo/
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Bestemming 

Online Beeldsessie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hoe werkt het? 

Je neemt deel aan een sessie door met een 

code van de trainer in te checken. Je bekijkt 

de praktijkvideo, selecteert beelden uit de 

video en je geeft jouw gekozen beelden een 

passende titel. Vervolgens kun je nog beelden 

van andere deelnemers bekijken en deze 

beelden eventueel overnemen. Hierna voer je 

gezamenlijk een dialoog, stem je op de 

beelden en geef je elk overgebleven beeld 

een prioriteit. 

Omschrijving 

De Online Beeldsessie is een applicatie waar je 

samen met jouw team beelden selecteert uit de 

praktijk, die aansluiten bij sessiedoel en waar je als 

team verder mee aan de slag wilt gaan. 

BOARDING PASS 
Aan de slag 
___ ___ 
Online Beeldsessie 

Klik hier 

 

https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/deelnemer-deelnemen-aan-online-beeldsessie/
https://www.allesvoorexperts.nl/veelgestelde-vragen/deelnemer-deelnemen-aan-online-beeldsessie/
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Einde van de reis 

 

Ben je jouw reis begonnen op jouw eigen telefoon, tablet of computer dan hoef je niet uit te 

loggen. Je kunt jouw internetbrowser sluiten, maar blijft aan boord van Het Leerplatform. Ga 

je de volgende keer weer naar www.hetleerplatform.nl dan vervolg je direct jouw reis! 

Werk je op een openbare computer of leentablet? Gebruik dan de rode knop rechtsboven 

om uit te loggen op Het Leerplatform. Je moet je dan de volgende keer opnieuw aanmelden 

om jouw reis te vervolgen. 

 

 

 

 

 

Tot de volgende keer! 

http://www.hetleerplatform.nl/

