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Inleiding  

In dit document zijn de veelgestelde vragen vastgelegd die zijn gesteld over de Elektronische 

Leeromgeving (ELO). Het betreft een ‘levend’ document waarbij naar aanleiding van ‘nieuwe’ vragen 

de FAQ worden aangevuld. De gebruikte voorbeelden en schermafbeeldingen zijn hoofdzakelijk 

afkomstig uit Manschap A; de essentie van de uitleg is in principe voor alle leergangen hetzelfde. 
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1. Veelgestelde vragen – Deelnemer 

1.1 Inloggen in de ELO 

1.1.1 Hoe kan ik inloggen in de ELO? 

Ga naar https://elo.brandweer.nl Vul je ELO-account naam in en het wachtwoord dat je van je 

functioneel beheerder hebt ontvangen. Zonder ELO-account en wachtwoord kun je niet inloggen.  

 

1.1.2 Hoe werkt inloggen via Single Sign On (SSO)?  

Een aantal regio’s werken met SSO. Dat houdt in dat de toegang tot ELO verloopt via inloggen op het 

intranet van je Veiligheidsregio. Mocht dat het geval zijn binnen je regio word je daarover 

geïnformeerd via je regio.  

 

1.1.3 Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben voor SSO? 

Mocht je het wachtwoord voor SSO vergeten zijn, dan kun je contact opnemen met het secretariaat 

van je cluster. 

 

1.1.4 Bij wie moet ik zijn als ik geen ELO-account en/of wachtwoord heb ontvangen? 

Indien je geen ELO-account en/of wachtwoord hebt ontvangen, kun je contact opnemen met de 

functioneel beheerder van je Veiligheidsregio (zie Functioneel Beheer, vraag 1.2.1 voor de 

contactgegevens van de functioneel beheerders).  

 

1.1.5 Ik ben mijn wachtwoord vergeten 

Ben je je wachtwoord vergeten? Vul dan het e-mailadres in waarmee je in het systeem staat. Je krijgt 

dan een e-mail  toegezonden met instructies om je wachtwoord te wijzigen. Lukt dat niet, of herkent 

ELO je emailadres niet? Neem dan contact op met de functioneel beheerder van jouw regio. 

“Wachtwoord vergeten” wordt niet ondersteund door Internet Explorer. Voor Single Sign On (SSO) 

gebruikers kan het wachtwoord worden opgevraagd bij het secretariaat van de Veiligheidsregio (zie 

vraag 1.1.2). 

  

https://elo.brandweer.nl/
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1.2 Functioneel beheer 

1.2.1 Wie zijn de functioneel beheerders van de regio? 

Flevoland:   Eline Paap (e.paap@brandweerflevoland.nl)  

Twente:   Hendri van Zon. Backup: Matthieu Brons (ELO@brandweertwente.nl) 

Gelderland-Midden:  Gerald Stoffer (gerald.stoffer@vggm.nl)  

IJsselland:   Lex Oortwijk (elo@vrijsselland.nl) 

VNOG:    Irma Oonk  (i.oonk@vnog.nl)  

Gelderland-Zuid:  Richard Wisse (Richard.Wisse@vrgz.nl).  

Backup: Mark van Kuijk (mark.van.kuijk@vrgz.nl  

Woensdrecht en BES:  Yvonne Bosch (yvonne.bosch@bogo.nl) 

 

1.3 Rol(len) in ELO 

1.3.1 Via menustructuur moet de rol deelnemer te zien zijn. Indien ik deze niet zie, 

wat te doen? 

Als cursist/deelnemer kun je alleen je activiteitenplan inzien als je via de menustructuur de rol 

deelnemer hebt. Indien dat niet het geval is neem contact op met de functioneel beheerder van je 

regio. Via homepagina en openklappen van menu rechts via pijl wordt zichtbaar welke rollen aan je 

toegekend zijn.  

 

mailto:ELO@brandweertwente.nl
mailto:Richard.Wisse@vrgz.nl
mailto:yvonne.bosch@bogo.nl
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1.3.2 Wie heeft welke rechten in de ELO? 

In overzicht 1 is te raadplegen welke rol in ELO welke rechten heeft. De portfolio (totaalbeeld van 

resultaten en voortgang) is te raadplegen door de deelnemer en de trajectbegeleider van de 

opleiding. Verder kan alleen de begeleidend docent van de groep de portfolio inzien van de 

deelnemer.  

In overzicht 2 is de betekenis van de gehanteerde icoontjes in ELO te raadplegen.  

 

Overzicht 1:  

Overzicht 2:  

 

1.4 Device en internetverbinding 

1.4.1 Kan ik thuis inloggen in ELO?   

In thuissituaties is een reguliere kabel- of ADSL-verbinding doorgaans voldoende om met ELO te 

kunnen werken. Een eventuele firewall moet het adres http://elo.brandweer.nl toestaan, en pop-up 

blokkering in de browser voor dit adres moet uitgeschakeld zijn. Voor de gebruikers van IJsselland: 

ga naar https://teams.vrijsselland.nl en log in met de inloggegevens vanuit de Veiligheidsregio. 

 

http://elo.brandweer.nl/
http://elo.brandweer.nl/
http://elo.brandweer.nl/
https://teams.vrijsselland.nl/
https://teams.vrijsselland.nl/
https://teams.vrijsselland.nl/
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1.4.2 Kan ik op mijn kazerne/werkplek inloggen in ELO? 

Op de werkplek gelden in beginsel dezelfde vereisten als in de thuissituatie:  

 Afhankelijk van het device waarop gebruikers werken, is er idealiter een draadloze 

internetverbinding aanwezig. Wanneer dat  niet het geval is, moet er een bedrade verbinding 

aanwezig zijn en is werken met tablets en smartphones doorgaans niet mogelijk.   

 Een eventuele firewall moet het adres http://elo.brandweer.nl toestaan.  

 Eventuele pop-up blokkering in de browser voor http://elo.brandweer.nl moet uitgeschakeld 

zijn.  

 Eventuele webfilters moeten http://elo.brandweer.nl doorlaten.  

 HTTPS-verbindingen moeten toegestaan zijn. Het adres http://elo.brandweer.nl heeft een 

automatische link naar  https://elo.brandweer.nl, zodat je veilig kan inloggen.  

 Het openen en downloaden van veelgebruikte bestanden zoals PDF, PowerPoint en Word 

moet toegestaan zijn.  

 Informeer bij je eigen Veiligheidsregio of ELO ondersteund wordt door Internet Explorer 10 of 

Chrome.  

 

1.4.3 Welk device kan ik hanteren om ELO te kunnen gebruiken? En wat zijn 

browsereisen? 

ELO is webbased software – je kunt met ELO werken via een browser – dus voor gebruik ervan hoeft 

er geen speciale software geïnstalleerd worden. Wel moeten de apparaten waarop je met ELO werkt 

aan een aantal technische eisen voldoen. Het is daarbij goed om te weten dat ELO mogelijk ook 

werkt op devices die niet aan de eisen voldoen, maar dat sommige toepassingen dan niet op de juiste 

manier functioneren. Deskcomputers, laptops, tablets en smartphones kunnen gebruikt worden om te 

kunnen werken met de ELO. Overigens is de ervaring dat werken met ELO op deskcomputers en 

laptops het meest optimaal is. Werken met ELO werkt niet plezierig op tablets en smartphones. Zie 

voor een overzicht van device en browser: https://www.threeships.nl/home/nlnl/market/page/64   

  

Op de inlogpagina van ELO kun je de versie van je browser controleren. 

 

1.4.4 Wat zijn de vereisten voor een desktop computer en/of laptop?  

Voor desktop computers (pc’s) en laptops gelden vergelijkbare systeemvereisten:   

 Processor: 2 CPU cores   

 Geheugen: 2 GB intern (4 GB aanbevolen)   

 Minimale schermresolutie: 1024*768 (1280*800 aanbevolen)  

 320 GB hard disk  

 Vrije schijfruimte 250 MB  

  

Op desktops en laptops is ELO te gebruiken op de besturingssystemen Microsoft Windows 7, 8.1 en 

10, en Apple OS X 10.10 en 10.11. Per besturingssysteem kunnen de volgende browsers gebruikt 

worden (de keuze is vrij, maar de versienummers van Internet Explorer zijn minimale vereisten):    

 

 

https://elo.brandweer.nl/
https://elo.brandweer.nl/
https://elo.brandweer.nl/
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
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1.4.5 Wat zijn de vereisten voor een tablet en smartphone?  

Voor tablets en smartphones worden op de site van Three Ships de minimale vereisten vermeld: 

https://www.threeships.nl/home/nlnl/market/page/64. Wanneer je ELO op een smartphone gebruikt, 

wordt ELO in een mobiele weergave getoond. Deze weergave is echter wel beperkter in 

functionaliteit, onder andere vanwege de schermgrootte. Daarnaast is er een app beschikbaar, te 

vinden onder de naam N@Tschool (de merknaam van de ELO). De app is qua werking en vereisten 

vergelijkbaar met de mobiele weergave. 

 

1.4.6 Wat is een plug-in? 
Voor de desktopcomputers en laptops is een browser plug-in beschikbaar, die het mogelijk maakt 

bestanden in ELO te bewerken (zonder ze eerst te hoeven downloaden) en meerdere bestanden 

tegelijk te uploaden. Deze plug-in is optioneel, maar maakt het gebruik van ELO voor met name 

deelnemers wel makkelijker (o.a. bij het inleveren van opdrachten). Het wordt aangeraden de 

plug-in te installeren op je eigen device. De plug-in installeren is overigens veelal niet 

noodzakelijk indien in ELO gewerkt wordt in de werkomgeving van de regio. Installeren van de 

plug-in is mogelijk op de startpagina (zie onderstaande printscreen).  

F A Q   ELO   

  

https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
https://www.threeships.nl/home/nl-nl/market/page/64
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1.5 Navigeren in ELO 

1.5.1 Hoe kan ik navigeren in de Cumlaude? 

 

Om te navigeren in ELO kan de homeknop 

worden gehanteerd. 

 

En om naar eerder gebruikte werkruimtes te 

gaan kan de volgende knop worden gehanteerd 

 

 

1.5.2 Hoe kan ik het beste navigeren naar mijn opleiding (activiteitenplan)? En waar 

kan ik mijn lesmaterialen vinden? 

Via “Agenda” naar het “Activiteitenplan” 

 

1.5.3 Hoe kan ik zoeken in ELO? 

Via de zoekoptie kan gezocht worden op diverse onderwerpen. Via deze 

zoekoptie is wel alles te zien wat in ELO over het onderwerp te vinden is. In de 

begeleidingsdocumenten binnen je Aanvliegroute zijn ook documenten (Index 

begrippen Brand, Technische Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke 

stoffen en Waterongevallen) opgenomen waarin staat beschreven hoe je snel en 

effectief kunt zoeken binnen ELO.  

 

 

 

 

1.5.4 Hoe kan ik het beste uitloggen? 

 

Uitloggen doe je door linksboven aan te klikken op je 

foto. Hier kun je ook je persoonlijke instellingen 

aanpassen. 

Let op: niet uitloggen via het kruisje van je 

internetbrowser, want dan raak je al je werk kwijt. 

 

 

1.5.5 Het activiteitenplan van de te volgen opleiding is niet zichtbaar via 

activiteitenplannen  

Dat kan 2 redenen hebben:  

 De opleiding is nog niet gestart. Je hebt nog geen uitnodiging voor de start van de opleiding 

ontvangen of  

 Je bent niet correct gekoppeld aan de opleiding.   
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Neem contact op met de BOGO tijdens kantooruren. Zie voor contactgegevens: www.bogo.nl 

 

1.6 Activiteitenplan ELO 

1.6.1 Wat betekenen de gehanteerde icoontjes 

In een activiteitenplan worden de volgende icoontjes gehanteerd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Hoe weet ik wanneer ik welk huiswerk moet afronden? 

Voorafgaand aan elke bijeenkomst is een E-module en een E-opdracht in ELO zichtbaar. In de 

startbijeenkomst worden afspraken gemaakt door de docent met de deelnemers wanneer de E-

module bestudeerd en de E-opdracht gemaakt dienen te zijn  zodat de begeleidend docent genoeg 

tijd heeft om de opdrachten te beoordelen voor de eerstvolgende les.  

 

1.6.3 Hoe voltooi ik een E-module, een  E-opdracht en een leerwerkplekopdracht?  

E-modules dien je zelf op voltooid te zetten wanneer je deze hebt doorlopen. Dit gaat als volgt 

 Klik op E-modules    

 Nadat het pop-up scherm is geopend klik je op de button “Ik heb de modules bekeken” 

 Het indienen van de E-opdracht gaat door de button “inleveren” te hanteren:  

 Het indienen van een Leerwerkplekopdracht doe je door op de button “uitgevoerd” te 

hanteren onderaan de opdracht.  Let op: doe je dit niet kan je leerwerkplekbegeleider de 

opdracht niet beoordelen.  

 De leerwerkplekbegeleider geeft feedback op de leerwerkplekopdrachten. 

 

http://www.bogo.nl/
http://www.bogo.nl/
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1.6.4 Hoe kan ik de status van een E-opdracht op voltooid zetten? 

Om de status van “niet gestart” of “wordt uitgevoerd” om te zetten naar “voltooid” dien je op de 

hoofdtekst E-modules (hieronder groen omlijnd) te klikken, en niet op de E-module zelf (hieronder 

rood omlijnd).  

Klik je op de hoofdkop E-modules (hierboven groen omlijnd), dan krijg je onderstaand scherm. Hier 

staat onderaan de knop: Ik heb de modules bekeken    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je hierop klikt, dan moet je je keuze nog een keer bevestigen. Dan zal je zien dat de module status 
van “niet gestart” (of “wordt uitgevoerd”) naar “voltooid” zal wijzigen.  

 

1.6.5 Hoe weet ik wanneer ik lesbijeenkomsten, toetsen en examens heb?  
Via het activiteitenplan en de kalender zijn alle bijeenkomsten, toetsen en examens vetgedrukt 

zichtbaar.  
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1.6.6 Hoe kan ik mijn ELO-agenda/kalender synchroniseren met mijn privé of 

zakelijke agenda? 

Onder je ELO-kalender kun je kiezen voor exporteren. Via HELP (onder exporteren) staat een extra 

uitleg hoe je je ELO-agenda kunt exporteren (zie uitleg hierboven)  

 

1.6.7 Ik zie alleen in mijn agenda de afspraken die overdag gepland staan. Hoe kan 

ik dit aanpassen?  

Pas via instellingen de tijden van de agenda aan: 

 

1.6.8 Ik kan geen filmpje openen 

Check of je het juiste divice gebruikt, en of die aan de minimale eisen voldoet. Controleer ook of je 

wel internetverbinding hebt.  
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1.6.9 Kan ik mijn ELO-opdrachten printen?  

Ja, dat is mogelijk. Via de ELO-opdracht/taak zie je de optie “rapport genereren”. Wanneer je dit doet, 

opent een pdf-bestand die je vervolgens kunt printen. Kies waar je een rapport van wilt ontvangen en 

klik op “PDF-rapport genereren”. 
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1.6.10 Hoe kan ik de uitslag zien van een toets? 

Via je activiteitenplan kun je bij de ingeplande toetsmomenten gelijk je uitslag inzien.   

 

1.6.11 Waar kan ik de toetswijzer vinden? 

De toetswijzer voor bijvoorbeeld Manschap A is te vinden in ELO via:  

 Menu→Informatiebronnen→ IFV→ Opleidingsinformatie→Manschap A→Toetswijzer  

 Je opleidingsdocumenten voor deelnemers te vinden onder de Aanvliegroute O. 

Opleidingsdocumenten  

 

1.6.12 Waar kan ik de opleidingsdocumenten vinden voor de opleiding en van 

BOGO? 

De opleidingsdocumenten zijn te vinden in de Aanvliegroute. Ook kun je hier de 

opleidingsdocumenten vinden van  Technische Hulpverlening (THV) en Incidentbestrijding 

Gevaarlijke Stoffen (IBGS)). Je kunt alvast de lesstof doornemen. Echter het is de vraag of het handig 

is, want er zijn nog geen activiteitenplannen THV en/of IBGS klaargezet. Alles wat je nu al bestudeerd 

zul je opnieuw moeten doen als de activiteitenplannen in je Cumlaude gekoppeld zijn. 

 

1.7 Koppelen leerwerkplek begeleider in ELO  

1.7.1 Hoe koppel ik mijn leerwerkplekbegeleider? 

Voor elk activiteitenplan (Aanvliegroute, Brandbestrijding (BB), Technische Hulpverlening (THV) en 

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)) geldt dat opnieuw de leerwerkplekbegeleider 

gekoppeld moet worden. Hiervoor is een taak aangemaakt welke je met VOLTOOID moet afsluiten.  
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Open de taak en via toevoegen kies je jouw leerwerkplekbegeleider en je voltooit de taak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 Hoe wijzig ik mijn leerwerkplekbegeleider? Of hoe voeg ik een (extra) 

leerwerkplekbegeleider toe? 

Heb je bij het selecteren van je leerwerkplekbegeleider een verkeerd persoon geselecteerd kun je dat 

als volgt herstellen: 

Stap 1:  Ga naar menu – agenda – tabblad activiteitenplannen. Open het betreffende activiteitenplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het volgende venster staat bovenin de naam van het activiteitenplan. Hier klik je op (gebruik de 

rechtermuisknop om het plan te openen). 
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Stap 2: vervolgens klik je rechts bovenin op betrokkenen.  

 

Stap 3: bovenin selecteer je leden toevoegen aan een klik op de pop-up keuze 

Leerwerkplekbegeleider – MABB 

 

 

Stap 4: in het volgende scherm klik je in de linke kolom op leerwerkplekbegeleiders en in de 

rechterkolom selecteer je je leerwerkplekbegeleider. Hierna klik je op OK. 

 

Stap 5: je scrolt naar beneden naar het veld Leerwerkplekbegeleider. Vervolgens selecteer je de 

naam/groep die je wilt verwijderen en klik je bovenin op verwijderen. 
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1.8 Communicatie in de ELO, forum en uploaden opdrachten 

1.8.1 Kan ik berichten sturen naar mijn medecursisten en/of docent via ELO? 

Via het postkantoor kun je medecursisten, je begeleidend docent en andere contactpersonen mailen.  

Via onderstaand icoontje () kan worden gezocht op individueel niveau naar persoon/personen die 

je zoekt. Let op: alleen gebruikers (o.a. mede cursisten, begeleidend)docent(en), instructeurs en de 

leerwerplekbegeleider) van het activiteitenplan waaraan je gekoppeld bent én medewerkers uit je 

eigen Veiligheidsregio kun je een bericht sturen. 

F A Q   ELO   
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Indien het om je cursusgroep gaat → navigeer dan naar de BOGO via “Door groepen bladeren” en 

zoek je eigen leergang op en selecteer de groep die je wilt mailen.   

 

1.8.2 Ik check niet dagelijks mijn ELO-mail. Kan ik mijn ELOmail door laten sturen 

naar een ander e-mailadres? 

Indien wenselijk kun je via instellingen een extern e-mailadres invullen en de berichten vanuit 

postkantoor ELO automatisch laten doorsturen. Het gebruik van je zakelijke e-mailadres wordt sterk 

geadviseerd bij diverse Veiligheidsregio’s. Bij je eigen Veiligheidsregio kun je informeren wat de 

richtlijnen zijn.  

 

 

1.8.3 Via mijn e-mail ontvang ik een ELO-bericht en via de link kan ik niet inloggen. 

De link naar ELO in de e-mail die je ontvangt als je een ELO bericht hebt ontvangen werkt niet. Je 

zult op de reguliere wijze moeten inloggen in ELO.  

 

1.8.4 Waarvoor gebruik ik het forum in ELO? 

Er zijn ELO-opdrachten binnen het activiteitenplan die ingeleverd moeten worden via het forum. Jouw 

opleidingsgroep heeft een eigen forum. Hoe gaat dat in zijn werk?  

Stap 1: Indien een opdracht via forum aangeleverd moet worden kies voor het icoontje Forum zoals in 

het voorbeeld is vermeld. 
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Stap 2: Kies voor projectforums:  

 

 

Stap 3: Kies voor Kopie van Manschap A – Forum opdrachten 

 

F A Q   ELO   
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Stap 4: Kies vervolgens het onderdeel waarvoor je de opdracht inlevert.  

 

Afhankelijk van het soort opdracht zal een nieuw onderwerp moeten worden toegevoegd:  

 

1.8.5 Bij een reeds voltooide leerwerkplekopdracht kan ik niet opnieuw een 

document uploaden. Wat nu? 
De leerwerkplekbegeleider kan de taak terugsturen aan de deelnemer. Vervolgens kan de taak 

opnieuw bewerkt en ingeleverd worden.  

 

1.8.6 Nadat ik een opdracht/document geüpload heb, kan ik deze niet meer 

verwijderen.  

Zolang de taak nog niet is ingeleverd, kan een document verwijderd worden. Nadat de taak is 

ingeleverd, kunnen geen ingeleverde documenten verwijderd worden. Toevoegen en bewerken 

overigens ook niet. De begeleidend docent kan de taak terugsturen waarna alle handelingen weer uit 

te voeren zijn: toevoegen, bewerken, verwijderen. 

 

1.8.7 Bij bepaalde opdrachten kan ik niet meerdere documenten uploaden.   

Er zijn inderdaad opdrachten waarbij maar 1 document geüpload kan worden. Er zijn ook taken 

waarbij  , zolang de taak nog niet is ingeleverd, de deelnemer met de link ‘Extra document toevoegen’ 

een extra/nieuw document kan toevoegen.  

 

1.8.8 Hoe kom ik erachter dat ik feedback heb gekregen van mijn docent op een 

ELOopdracht? 

Wanneer feedback wordt gegeven op een ELO-opdracht ontvangt de deelnemer een bericht in ELO.  
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2. Veelgestelde vragen – Begeleidend 
docent/Trajectbegeleider 

2.1 Rol(len) in ELO 

2.1.1 Via menustructuur moet de rol (begeleidend) docent of instructeur te zien zijn. 

Indien ik deze niet zie, wat te doen? 

Als (begeleidend) docent of instructeur kun je alleen je activiteitenplan inzien als je via de 

menustructuur de rol begeleidend) docent  of instructeur hebt. Indien dat niet het geval is neem 

contact op met de BOGO. 

 

2.2 Hulp over gebruik ELO tijdens de les 

2.2.1 Wat te doen als er problemen zijn met inloggen in ELO tijdens een les? 

Het lokale netwerk moet toegerust zijn op online leren op de werkplek. De opleidingscoördinator van 

de BOGO zal contact moeten opnemen met de regio/locatie. Op de website van de BOGO zijn de 

contactgegevens te vinden van de opleidingscoördinatoren: http://www.bogo.nl/informatie  

 

2.3 Oefenen met ELO  

2.3.1 Hoe kan ik oefenen met ELO 

Er zijn 3 demo-accounts:  

 Demo-account deelnemer: inloggen met → deelnemerMA01  

 Demo-account docent: inloggen met → docentMA  

 Demo-account LWPB: inloggen met → lwpbMA  

Inloggen voor alle demo-accounts kan via bijgaand wachtwoord: DEMO_2016  

  

 

Nadere informatie over de demo-accounts kun je vinden onder Menu→Informatiebronnen→ IFV→ 

Opleidingsinformatie →Manschap A→Handleidingen 

 

Onder informatiebronnen (in ELO) is tevens een handleiding voor docenten/instructeurs Manschap A 

gepubliceerd. Deze is te vinden in de informatiebronnen > IFV > Opleidingsinformatie > Manschap A 

> voor het ROI.  

 

2.4 Begeleiden deelnemers in ELO  

2.4.1 Hoe kan ik zien welke deelnemers ik begeleid van welke opleiding? 

In de startpagina via begeleiden kun je de groep selecteren die je begeleidt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogo.nl/informatie
http://www.bogo.nl/informatie
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En vervolgens het activiteitenplan selecteren indien je op groepsniveau wilt begeleiden. Indien je de 

voortgang van 1 persoon wilt inzien kies je de desbetreffende persoon. 

 

Onderstaand voorbeeld krijg je in je scherm te zien. Via de witte blokjes voor Blok A en Brand in je 

prullenbak kun je verder doorklikken en voortgang van de deelnemers volgen op het wenselijke 

niveau. Indien je op dat moment de voortgang van een deelnemer wilt bekijken, kun je alsnog op de 

deelnemer klikken. 

 

2.4.2 Hoe kan ik zien welke opdrachten ik moet beoordelen?  

Indien je voorgaande stappen hebt uitgevoerd (een groep of een individuele gebruiker hebt 

geselecteerd) hanteer je de volgende stappen: Ga vanuit startpagina naar → Begeleiden → Kies de 

groep/het activiteitenplan →Klik op Beoordelen  

F A Q   EL

O
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Selecteer de opdracht die je wilt beoordelen (de te beoordelen opdrachten zijn roodgearceerd). 

 

 

Per deelnemer kun je de opdrachten beoordelen en voorzien van feedback. Daarnaast is ook 

zichtbaar wie wel/niet gestart is met het maken van de opdracht.  
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2.4.3 Waar kan ik de antwoorden van het IFV vinden op de ELO-opdrachten Brand, 

THV en IBGS? 

De antwoorden zijn te vinden bij de opleidingsdocumenten onder de Aanvliegroute → 

Opleidingsdocumenten Manschap A → Indexen & Antwoorden → Antwoorden 

 

2.4.4 Hoe en waar leg ik toelatingsgesprekken vast in ELO? 

Via de startpagina →begeleiden kun je de gewenste deelnemer(s) of groep selecteren waarvoor je  

toelatingsgesprekken wilt vastleggen. Indien je meerdere groepen begeleidt is het handiger om de 

groep te selecteren. Klik vervolgens op het tabblad activiteitenplannen. Kies het juiste 

activiteitenplan en hanteer de button beoordelen. Selecteer het toelatingsgesprek dat je wilt 

vastleggen.  

 

 

  

F A Q   ELO   
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Kies voor het pennetje achter de naam bij toelatingsgesprek. Daar worden de vragen van het 

toelatingsgesprek ingevuld. 

 

 

Gebruik de button Vastleggen indien het toelatingsgesprek/beoordeling gereed is.  

 

 

2.4.5 Hoe en waar leg ik gespreksnotities vast in ELO per deelnemer? 

Via de startpagina →begeleiden kun je de groep selecteren waarin de deelnemer(s) deel van 

uitmaken waarbij je een gespreksnotitie wilt vastleggen. Selecteer vervolgens de desbetreffende 

deelnemer. Je kunt op 2 manier een gespreksnotitie toevoegen:  

 via tabblad gespreksnotities  

 via rechterzijde acties. Hier klik je op gespreksnotitie maken 

Daarna verschijnt het volgende venster:  
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De opties student heeft toegang, student kan beheren en privé  kunnen aangevinkt worden.   

De eerste geeft aan of een student toegang heeft tot de gespreksnotitie, de tweede of de student 

deze kan beheren en de laatste of deze notitie privé is. De velden onderwerp, en notitie zijn in te 

vullen. Het veld <Typ inlognaam> is bedoeld voor als er meerdere cursisten aan deze gespreksnotitie 

worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om bijlagen toe te voegen via de button bijlagen. Naast deze 

balk zit een plusje waar je op klikt om bijlagen toe te voegen.  

 

Met de voorgaande stap is de gespreksnotitie gemaakt. Indien je wilt dat deze ook inzichtelijk is voor 

de leerwerkplekbegeleider,  instructeur of een ander persoon klik je rechts bovenin op de knop 

betrokkenen. Je komt dan in onderstaand scherm voor beheerder en toezichthouder.     

 

Aan de rechterzijde onder acties klik je op beheerder of toezichthouder toevoegen. Je komt dan in 

onderstaand scherm.  In de balk zoeken naar: typ je de naam van de persoon. Wanneer je de 

F A Q   ELO   
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persoon gevonden hebt geef je een dubbelklik met je linkermuisknop of je klikt op het enkele pijtje 

naar beneden. De naam verschijnt onderin vervolgens klik je op ok. 

Heb je een naam verkeerd geselecteerd, klik je op de naam in het onderste veld en vervolgens op het 

pijltje naar boven om de naam te verwijderen. 

 

2.4.6 Kan ik bij een deelnemer aangeven dat extra aandacht gewenst is? 

Via thermometer instellen kun je aangeven of een deelnemer extra aandacht nodig heeft of juist niet. 

Alleen degene die de thermometer heeft opgevoerd kan deze inzien.   
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2.5 Beoordelen portfolio deelnemer voor aanvang van het praktijkexamen 
 

2.5.1 Hoe kan ik het portfolio van mijn deelnemersgroep opvragen? 

Het portfolio-overzicht is een hulpmiddel om gezamenlijk met je trajectbegeleider te bepalen welke 

deelnemers van je opleidingsgroep het praktijkexamen mogen afleggen. Voorwaardelijk zijn de 

volgende onderdelen:  

 Toelatingsgesprekken 

 Theorietoetsen 

 Praktijktoetsen 

Allen met een voldoende behaald.  

 

Ga via menu →Begeleiden→Activiteitenplannen naar het activiteitenplan(en) waarvan je het portfolio 

wilt opvragen. In het menu rechts selecteer je Rapporten.  

 

Selecteer het Beoordelingsportfolio: 
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3. Veelgestelde vragen – Leerwerkplekbegeleider 

3.1 Rol(len) in ELO 

3.1.1 Via menustructuur moet de rol leerwerkplekbegeleider te zien zijn. Indien ik 

deze niet zie, wat te doen? 

Als leerwerkplekbegeleider kun je alleen je activiteitenplan inzien als je via de menustructuur de rol 

leerwerkplekbegeleider  hebt. Indien dat niet het geval is neem contact op met je trajectbegeleider 

van de regio. 

 

3.1.2 Waar kan ik de leerwerkplekopdrachten in de Cumlaude vinden die ik moet 

beoordelen? 

In de startpagina via begeleiden kun je de groep selecteren die je begeleidt:  

Selecteer vervolgens het activiteitenplan van de groep waar degene die je begeleidt cursist van is. Ga 

naar het scherm activiteitenplannen en selecteer de juiste persoon.  

 

Vanuit dit scherm zoek je in het activiteitenplan de te beoordelen leerwerkplekopdrachten op. 
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3.1.3 Wat te doen wanneer ik de persoon die ik begeleid niet kan selecteren?  

Indien je de persoon niet kunt selecteren, dan heeft de deelnemer je nog niet gekoppeld als 

leerwerkplekbegeleider. Neem in dit geval contact op met de deelnemer.  

 

3.1.4 Wat te doen wanneer mijn deelnemer de opdracht niet volledig heeft ingevuld 

en al wel heeft ingeleverd?  

Jij als leerwerkplekbegeleider kan de taak leerwerkopdracht weer open zetten, zodat de deelnemer 

verder kan met de opdracht. 

 

 

 

 

 

 


