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ALLE SCHOLING OP ÉÉN PLEK 
In de Lerarenacademie staat het complete scholingsaanbod voor leerkrachten. Je kunt onbeperkt 
e-learningcursussen volgen, collega’s zoeken en contact leggen via mail of chat. 

Figuur 1 Inlogpagina van de Lerarenacademie 
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INLOGGEN 
Ga naar www.lerarenacademie.nl. Log in met je e-mailadres en wachtwoord.  
Wachtwoord kwijt? Klik dan op de knop IK BEN MIJN WACHTWOORD KWIJT om een nieuw 
wachtwoord te ontvangen. Of neem contact op met de helpdesk. 

WACHTWOORD WIJZIGEN 
Je kunt je wachtwoord wijzigen in ‘Mijn profiel’.  

Mijn profiel staat in het menu rechtsboven op de pagina. 

Figuur 2 Wachtwoord kun je wijzigen in MIJN PROFIEL. 

 

 

Vervolgens klik je op WIL JE NU EEN PROFIEL AANMAKEN? JA 

Nu kun je jouw wachtwoord wijzigen. 

Je kunt hier nu ook direct je profiel invullen. Je kunt je profiel hier altijd later weer aanpassen of 
uitbreiden. Zie de toelichting in deze handleiding bij MIJN PROFIEL.  

 

Figuur 3 Knop om je wachtwoord te wijzigen. 
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SCHOLING ZOEKEN 
Op de homepage van de Lerarenacademie 
vind je een selectie van het scholingsaanbod. 
Via Categorieën kun je selecties maken en 
zo bijvoorbeeld alle scholing voor 
leerkrachten bekijken. Als je klikt op Toon 
alles zie je alle scholing die wordt 
aangeboden. 

Via het zoekscherm kun je zoeken op de 
inhoud van de e-learningcursussen en in het 
aanbod van scholingsbijeenkomsten.  

 

JOUW LIJST 
Op Mijn lijst zie je alle scholing die je 
volgt, waar je voor bent aangemeld en 
die op je wensenlijst staat.  

Als je de informatie over een scholing 
bekijkt kun je met het + teken scholing 
toevoegen aan je wensenlijst.  

 

 

 

E-learningcursussen die je volgt verschijnen automatisch in Mijn lijst, zo vind je ze altijd 
eenvoudig weer terug 

 

  

Figuur 4 Selecteren binnen categorieën. 

Figuur 5 Scholing plaatsen op je Wensenlijst. 
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E-LEARNINGCURSUSSEN VOLGEN 
Met een abonnement kun je onbeperkt alle e-learningcursussen volgen . Wil je een cursus 
starten? Klik dan op VOLGEN en de cursus wordt geopend. Je kunt direct starten met de cursus. 

Een e-learningcursus hoef je niet in een keer af te ronden, je kunt op elk gewenst moment de 
cursus vervolgen. Je vindt de cursus eenvoudig terug in Mijn lijst . 

Figuur 6 E-learningcursussen volgen. 

 

DOSSIER 
In Mijn Dossier staat een overzicht van 
alle scholing die je volgt of hebt afgerond. 

Bij Mijn scholing (links) staan de e-
learningcursussen die je volgt en de 
scholingsbijeenkomsten waar je voor bent 
aangemeld. 

Bij Afgeronde scholing (rechts) staat alle 
scholing die je hebt afgerond. Je kunt hier: 

▪ BEKIJKEN: E-learningcursussen 
opnieuw bekijken en informatie van 
scholingsbijeenkomsten nalezen. 

▪ EVALUEREN: Het evaluatieformulier van een scholing invullen. 
▪ CERTIFICAAT: Het certificaat van de scholing downloaden. Bij het succesvol afronden van 

een scholing ontvang je een certificaat, bij een onvoldoende resultaat een bewijs van 
deelname. Van scholing die wordt aangeboden door derden ontvang je vaak een 
certificaat van die organisaties zelf. Dan staat hier geen certificaat voor je klaar. 

Figuur 7 Mijn Dossier: overzicht alle scholing. 
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JOUW PROFIEL 
Jouw basisprofiel komt in de 
academie als je klikt op Mijn 
profiel/ja. Dit profiel kun je zelf 
verder aanvullen met je specialismen 
en interesses. Klik op het potloodje 
om je profiel aan te vullen. 

In de Lerarenacademie kun je dus 
zien waar iemand werkt en wat zijn of 
haar sterke punten zijn. Je kunt 
contact met elkaar leggen om kennis 
en ervaringen uit te wisselen. 

SPECIALISMEN 
Je kunt aangeven wat jouw specialismen zijn, en collega’s kunnen die waarderen met een ‘like’. 
Als je het profiel van een collega bezoekt kun je ook zelf specialismen aan die collega toekennen. 
Je bepaalt zelf of je die wilt laten zien in je profiel met de knop Specialisme accepteren . 

TESTIMONIAL 
Je kunt collega’s uitnodigen om een 
testimonial te schrijven. In een 
testimonial vertel je wat de sterke 
punten van iemand zijn. Je collega 
ontvangt een e-mail met jouw 
verzoek.  

Als je de testimonial ontvangt, bepaal 
je zelf of je die wilt publiceren in jouw 
profiel (Testimonial accepteren). 

 

 
  

Figuur 8 Je profiel aanpassen. 

Figuur 9 Testimonial vragen aan collega.9 
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COLLEGA’S ZOEKEN 
Als je in het menu klikt op COLLEGA’S kun je zoeken naar collega’s. Je kunt zoeken op naam, 
specialisme of school. Als je klikt op een profiel in de zoekresultaten, kun je het profiel van de 
gevonden collega bekijken. 

Figuur 10 Collega’s zoeken (voorbeeld uit de INNOVO Academie) 
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CHATTEN MET COLLEGA’S 
Binnen de Lerarenacademie  kun je chatten met collega’s. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld 
samen een e-learningcursus 
of andere scholing volgt.  

Je vindt het chat-venster 
rechts onderin je scherm. 

In het profiel van elke collega 
staat ook altijd het e-
mailadres vermeld. Dus je 
kunt elkaar ook een mail 
sturen en op die manier 
contact met elkaar leggen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

NOG VRAGEN? 
Neem dan contact op met onze helpdesk. 

E-mail :  info@e-learningwizard.nl  

Telefoon: 0596 – 85 54 51 

Figuur 11 Chatten (voorbeeld uit de INNOVO Academie). 
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