
Bestanden toevoegen 

Manier 1: snel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klik op de knop Zet wijzigingen aan 1 

Sleep een bestand op de Moodle pagina onder het gewenste onderwerp 2 

Klik op  en sleep het bestand naar de gewenste plaats 3 



Manier 2: gedetailleerd 

Klik op de knop Zet wijzigingen aan 1 

Klik op Activiteit of Bron toevoegen  2 

Kies Bestand uit de lijst onder BRONNEN 3 

Klik op Voeg toe 4 



 

Laad een bestand op door het te slepen 

naar dit venster, of klik op het icoon 

Geef een naam op voor het bestand, en 

eventueel een beschrijving. 5 

6 

Klap het blokje Verschijnen open en 

kies uit de lijst op welke manier je het 

bestand wil laten openen, bv. in een 

pop-up venster. 

7 

Klik op Bewaar de wijzigingen en keer terug naar de 

cursuspagina  om terug naar het overzicht te gaan. 8 



Klik op de knop Zet wijzigingen aan 1 

Klik op   om de naam van het 

onderwerp aan te passen.  

Klik op Voeg onderwerp toe om  

1 of meerdere onderwerpen of 

secties toe te voegen. 

Klik op  en sleep om de 

volgorde van de onderwerpen te 

veranderen. 

Klik op Bewerk om het onderwerp te 

bewerken.  

Geef een beschrijving of voeg 

toegangsbeperkingen toe (meer 

hierover in instructie-fiche 

‘Toegangsbeperkingen’). 

Laat het onderwerp uitspringen.  

Verberg het onderwerp voor 

cursisten.  

Verwijder het onderwerp en de 

onderliggende bronnen en 

activiteiten. 

   Cursus-pagina structureren 



Klik op Voeg een nieuw onderwerp toe. 1 

Geef een Onderwerp in, en een Bericht. 

 

2 

1. Mededelingen forum 

 

 

  

Standaard is er voor elke cursus een mededelingen forum beschikbaar. Je kan dit 

gebruiken om nieuws of aankondigingen te sturen naar alle ingeschreven cursisten. 

Zij ontvangen dit ook via mail.  



Klik op Zet wijzigingen aan en 

voeg de activiteit Forum toe. 

1 
Geef het forum een naam en eventueel 

een beschrijving. 

2 

Selecteer het soort forum  

Standaardforum voor 

algemeen gebruik. 

3 

Selecteer de Inschrijvingsmodus 

 Zie onder voor de verschillende 

opties. 

 

4 

Klik op Bewaar de wijzigingen en toon. 5 

Een cursist die is ingeschreven op een forum, zal van dit forum een mail krijgen 

telkens er iets gepost wordt.  

 Optioneel inschrijven: Initieel is er niemand ingeschreven, maar iedereen 

heeft de mogelijkheid zich in te schrijven. 

 Verplicht inschrijven: iedereen is ingeschreven, en kan zich niet uitschrijven 

(dit is de standaard methode bij een mededelingen forum). 

 Initieel inschrijven: Iedereen is ingeschreven, maar heeft de mogelijkheid 

zich uit te schrijven.  

2. Vragenforum aanmaken 

 

  



Klik op Toon / wijzig wie e-mail van dit forum krijgt. 1 

Klik op Beheer inschrijvingen. 2 

Kies de cursisten uit de rechterkolom en klik op Voeg toe om hen in te schrijven.  3 

Indien de inschrijvingsmodus op Initieel of Optioneel staat, heb je als docent de 

mogelijkheid om zelf cursisten in of uit te schrijven.  

3. Cursisten zelf inschrijven in forum  



Klik op het Forum en kies Voeg een nieuw discussieonderwerp toe. 1 

Geef een Onderwerp in, en een Bericht. 2 

Als je dit niet aanvinkt, heb je 

nog 30 minuten om jouw 

bericht te wijzigen vooraleer 

de cursisten een mail 

ontvangen, anders wordt dit 

onmiddellijk verstuurd. 

Als je bent ingeschreven in 

een forum, kan je je toch 

uitschrijven op specifieke 

discussies. 

Klik op Plaats op het Forum. 3 

4. Mededeling toevoegen 



Secties of leeractiviteiten verbergen en tonen. 
 

 

 

 

 

 

Deze leeractiviteit is nu onzichtbaar voor cursisten. 

 

Ga naar je cursus. Klik op “Zet 
wijzigingen aan”. 1 

Klik op “bewerk” bij een sectie of 
leeractiviteit. Klik op “Verberg”. 2 

Om opnieuw zichtbaar te maken, 
klik je op “Toon”. 

3 



Leeractiviteiten verbergen en tonen (in de instellingen) 
 

 

 

 

 

 

In de instellingen van een leeractiviteit, klik je onder het 
tab “Beperk toegang” op “Voeg beperking toe…” 4 

Duid nu aan van wanneer tot wanneer je wilt dat de 
leeractiviteit zichtbaar is. 4 



Profiel aanpassen  

Klik op het pijltje naast jouw naam en kies ‘Profiel’. 1 

Klik op ‘Wijzig profiel’. 2 



 

Standaard is jouw mail-adres enkel zichtbaar voor mede-cursisten. 

Pas eventueel de e-mailweergave aan, als je niet wil dat jouw mail-

adres zichtbaar is. 

3 

Hier kan je een foto van jezelf uploaden. Sleep de foto in het kader met de blauwe 

pijl, of klik op  om het bestand te selecteren op jouw computer. 

4 
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