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Inleiding
In deze handleiding staan de basishandelingen voor het gebruik van de Atletiek Academie
beschreven. In de inhoudsopgave staat een overzicht van de handelingen die worden beschreven.
Het document is zo geschreven dat wanneer je een handeling moet uitvoeren, de zin begint met een
‘bullet’ (punt). Een voorbeeld hiervan staat hieronder weergegeven.


Je kunt nu beginnen met het gebruiken van de Atletiek Academie. Succes!
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1 Inloggen
Je kunt inloggen door onderstaande stappen te volgen.


Je gaat naar de website van de Atletiekunie, www.atletiekunie.nl en klikt op het tabblad “Voor
Clubs”, vervolgens op de categorie “Opleidingen” en dan op het blokje ‘Atletiek Academie”. Op
deze pagina klik je op de oranje balk “toegang tot Atletiek Academie”. De volgende pagina
verschijnt:



In het rood omcirkelde vak log je in met de inloggegevens die je per mail hebt ontvangen van de
Atletiekunie.
Als je het wachtwoord vergeten bent, kun je via de optie ‘Wachtwoord vergeten’ met je
gebruikersnaam een nieuw wachtwoord aanvragen.
Als je bent ingelogd verandert het schermpje linksboven (Zie
afbeelding hiernaast). Afhankelijk van je functie zie je
verschillende opties.
Klik op ‘Selecteer’ en selecteer de gewenste opleiding in het
menu dat tevoorschijn komt. Klik vervolgens op ‘GO!’ en je
kunt alle informatie in de Atletiek Academie bereiken.
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2 Opbouw van de Atletiek Academie
2.1

Je bent ingelogd, wat nu?

Je bent ingelogd in de Atletiek Academie en komt standaard uit in het ‘Klaslokaal’. Je ziet onderstaand
scherm. De voorbeelden in dit hoofdstuk zijn op basis van de cursus Jurylid Algemeen.
De vijf rood omcirkelde opties bovenin het scherm zijn de verschillende tabbladen die je hebt in de
Atletiek Academie. Deze blijven altijd zichtbaar. In de tabel op de volgende pagina worden de
verschillende tabbladen toegelicht.

Zie §2.2.1
Zie §2.2.2





Je kunt de informatie onder de verschillende tabbladen inzien door op de titel van het tabblad te
klikken.
Alle onderstreepte teksten zijn linkjes. Je kunt op een link klikken om naar de aangegeven pagina
te gaan.
Door de optie ‘Terug’ (zie afbeelding hieronder) onderaan het scherm te gebruiken kun je heen en
weer bladeren tussen de verschillende pagina’s in de Atletiek Academie.
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Tabel 1 Uitleg tabbladen in de Atletiek Academie
Deelnemers

Als je hierop klikt krijg je een overzicht van de deelnemers op deze cursuslocatie. Je
kunt een deelnemer selecteren door op de betreffende naam te klikken. Je krijgt zijn
of haar contactinformatie te zien.

Cursusdata

Als je hierop klikt krijg je de data en tijdstippen van de verschillende workshops te
zien.
Ook vind je in sommige gevallen een overzicht van de data van andere
cursuslocaties. Dit kan interessant zijn wanneer je als cursist een keer verhinderd
bent voor een workshop op je eigen cursuslocatie. Je kunt dan kijken of je op een
andere cursuslocatie alsnog de workshop kunt volgen. Je moet dan wel eerst
contact opnemen met de opleider van de betreffende cursus om te vragen of het
mogelijk is de workshop bij hem/haar te volgen. Zijn/haar e-mailadres staat achter
de betreffende cursus vermeld.

Opleiders

Als je hierop klikt zie je wie de opleider is en hoe je hem of haar kunt bereiken.

Klaslokaal

Als je inlogt in de Atletiek Academie kom je standaard in dit tabblad uit. Hierin zul je
het meeste werken en daarom wordt dit tabblad in paragraaf 2.2 uitgebreider
toegelicht.

Overzicht

Als je hierop klikt krijg je een overzicht van je eigen cursus. Hier kun je:
 zien of er bestanden in het portfolio staan;
 zien of er bij die bestanden notities zijn geplaatst (notities worden onderaan de
webpagina weergegeven)
Let op: bij de cursus Jurylid Algemeen wordt deze pagina niet gebruikt omdat
je geen bestanden uploadt en geen portfolio creëert.

2.2

Klaslokaal

Wanneer je bent ingelogd in de Atletiek Academie kom je uit in het klaslokaal. In deze ruimte zul je het
meeste werken. Het klaslokaal is ingedeeld in twee categorieën: de kennisbank en de
huiswerkopdrachten.
In de kennisbank vind je ondersteunende informatie als aanvulling op het
lesmateriaal (zoals instructiefilmpjes). De huiswerkopdrachten maak je thuis tussen de workshops
door.
2.2.1 Kennisbank/Ondersteunende informatiebronnen
In de kennisbank zijn verschillende ondersteunende informatiebronnen beschikbaar om je te helpen
bij het uitvoeren van je huiswerkopdrachten.




Je kunt klikken op de link ‘Kennisbank’ om het overzicht van de verschillende informatiebronnen te
raadplegen.
Je kunt de documenten downloaden door op de bestandsnaam te klikken. Afhankelijk van de
browser die je gebruikt begint de download automatisch of krijg je de vraag om het bestand op te
slaan op je eigen computer.
Je kunt aan het icoontje voor de verschillende links zien welk programma je nodig hebt om het
bestand dat je hebt gedownload te bekijken. De meeste bestanden zijn ‘pdf-‘, ‘word-‘ of
‘powerpoint’- bestanden.
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2.2.2 Huiswerkopdrachten
Je kunt de opdrachten inzien en downloaden.


Klik op de link “WS1 Zelfstudie oefening”. Je komt dan uit op onderstaand scherm.




Je kunt de opdracht downloaden door te klikken op de link waar de oranje pijl naar wijst.
De kopjes “Ingeleverd” en “Notities” worden bij deze cursus niet gebruikt.

3 Specifieke informatie voor de cursist
3.1

Downloaden van opdrachten

Als cursist ga je aan de slag met de huiswerkopdrachten. Om dit te doen moet je de opdrachten eerst
downloaden.
Om de opdrachten te downloaden ga je als volgt te werk:



Je gaat naar het tabblad ‘Klaslokaal’.
Je gaat naar de huiswerkopdrachten en klikt op de eerste opdracht. Je komt dan uit in het
volgende scherm.
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Je klikt op het bestand ‘WS1 – Zelfstudie oefening”. Afhankelijk van de browser die je gebruikt
begint de download automatisch of krijg je de vraag om het bestand op te slaan op je eigen
computer.
Je kunt nu aan de slag met de opdrachten. Neem je uitwerkingen mee naar de volgende
bijeenkomst.
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