
 

Aan de slag met Moodle en Big Blue Button 
 

 

Beste cursist 

Hieronder vind je een stappenplan over het inloggen op ons online leerplatform Moodle en de weg 

vinden naar de juiste Big Blue Button-webinar. 

Als eerste raden we het sterk aan om steeds in Google Chrome te werken, aangezien andere 

browsers vaak voor storingen zorgen.  

 

Inloggen op Moodle 

Probeer dit zeker al eens uit voor de start van de online lessen. 

 

 

Stap 1 

Ga naar https://syntra-cloud.be/ab/ . 

Stap 2 

Meld je aan door je gebruikersnaam en je wachtwoord in te geven. 

 

Gebruikersnaam = je e-mailadres waarmee je bij ons bent ingeschreven 

Wachtwoord = een wachtwoord dat je eerder al hebt ingesteld 

Log je voor de eerste keer in? Dan is het wachtwoord Syntra.1 . Na inloggen zal je dit wachtwoord 

onmiddellijk moeten wijzigen.  

 

 

https://syntra-cloud.be/ab/


 

 

Stap 2 niet gelukt? 

Oplossing A: 

Je bent al eens eerder ingelogd, dus het standaardwachtwoord werkt niet meer. Maar je kent je 

aangepaste wachtwoord ook niet meer vanbuiten. Geen probleem! 

Dan kan je een nieuw wachtwoord aanvragen. Na het aanklikken van “gebruikersnaam of wachtwoord 

vergeten”, zal je een e-mail krijgen om dit opnieuw in te stellen. 

 

Oplossing B: 

Het is een mogelijkheid dat je nog geen Moodle-account hebt en dit nog zal moeten aanmaken. Dat 

kan ook vanop het startscherm. Houd er rekening mee dat je ook een bevestigingsmail zal krijgen, 

waar je nog op een link zal moeten klikken om je account te activeren. 

 

Als je dit doet, verwittig dan steeds de opleidingscoördinator dat je een nieuw account hebt 

aangemaakt. Geef meteen ook door met welk e-mailadres je dat hebt gedaan.  



Houd er rekening mee dat de automatische e-mails van Moodle vaak in je spamfolder terecht 

komen. 

 

Het is maar zelden nodig om een nieuw account aan te maken. Ook al heb je nog nooit 

ingelogd op Moodle, vaak heeft ons datasysteem toch je account al automatisch gecreëerd 

op basis van je inschrijving. 

De cursuspagina openen en de juiste online sessie terugvinden 

Stap 3 

Na het inloggen, bevind je je op de startpagina van Moodle. Klik in de balk bovenaan op “Mijn 

cursussen” en selecteer daar de juiste opleiding. 

 

Stap 4 

Je ziet nu de pagina van jouw cursus. Hier kan al cursusmateriaal op staan, en eventueel staan er één 

of meerdere Big Blue Buttons klaar.  

Zoek de sessie met de juiste dag en uur en klik die lijn aan. 

 

 

Stap 5 

Op het volgende scherm klik je op “deelnemen aan sessie”.  



 

Als je dit lang op voorhand test, kan het zijn dat de knop “deelnemen aan sessie” nog niet 

beschikbaar is. In dat geval werd er waarschijnlijk een tijdsslot op de sessie gezet.  

 

Deelnemen aan de online sessie via Big Blue Button 

We zijn bijna klaar om de online les te starten! Bij het deelnemen aan de Big Blue Button zal je enkel 

nog je audip juist moeten instellen. 

Stap 6 

Kies bij voorkeur voor deelnemen aan audio “met microfoon”. 

 

 Wanneer kies je voor “alleen luisteren”? 

▪ Op uitdrukkelijk verzoek van de docent 

▪ Wanneer je weet dat je pc of laptop geen werkende microfoon heeft 

 

Na het opstarten van de les zal de docent waarschijnlijk alsnog vragen op de microfoons uit 

te schakelen. Dit om rumoer en achtergrondgeluiden in de virtuele klas te beperken. Maar 

op deze manier kan je de microfoon wel terug inschakelen (bijvoorbeeld als er een 

dringende en complexe vraag is). 

 

Stap 7 

Spreek enkele woorden in je microfoon en check of je jezelf in echo hoort.  

Als dat het geval is, dan klik je op “ja” en ben je klaar.  

Als je niets hoort, dan klik je op “nee” en controleer je de audio-instellingen. Na controle krijg je een 

nieuwe echotest. Het kan ook nodig zijn om de geluidsinstellingen van je toestel zelf even na te 

kijken, om uiteindelijk de echotest met succes te kunnen doen. Daarna zit je helemaal klaar in het 

virtuele klaslokaal! 



 

Heb je vragen? Aarzel niet om je opleidingscoördinator te mailen.  

 

Veel succes met de online lessen! 


