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Inloggen op het leerplatform: 
Je krijgt een e-mail van Vonk met je gebruikersnaam (e-mail) en paswoord en de handleiding van het 

leerplatform. 

Je gaat naar de website van Vonk: www.apbvonk.be 

In het menu boven kies je voor:  Leerplatform - inloggen 

 

 

In het scherm dat je krijgt vul je jouw e-mailadres of gebruikersnaam en het paswoord in. Klik op 

‘onthoud mij’ om een volgende keer sneller te kunnen inloggen. 

http://www.apbvonk.be/
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Je komt opnieuw op de site van Vonk terecht. Als je nu naar het menu leerplatform gaat, merk je dat 

je extra opties gekregen hebt. 

 

Je profiel aanpassen 

Je profielgegevens aanpassen: 
Dat zijn de gegevens die de andere leden van de groep op het leerplatform over jou zien. 

Kies in het menu leerplatform, voor profiel. 

Klik op bewerken. Controleer hier je gegevens aan en vul eventueel aan. Deze gegevens zijn enkel 

zichtbaar voor de andere leden van de groep en voor Vonk. 

Klik op bewaar veranderingen. 
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Een foto of omslagfoto toevoegen aan je profiel 
Je kan er voor kiezen om een profielfoto toe te voegen of een omslagfoto toe te voegen. 

 

Bij profielfoto: klik op bijsnijden om je foto op te laden. 
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Je instellingen aanpassen 

Je paswoord aanpassen 
Kies voor menu leerplatform – instellingen. 

 

In het scherm ‘algemeen’ kan je een nieuw wachtwoord aanmaken. 

Je automatische e-mailberichten aanpassen 
Standaard krijg je van elke wijziging (document opgeladen, gesprek in forum) van de groepen 

waarvan jij lid bent, een e-mailmelding. 

Moest je deze meldingen niet meer willen ontvangen, kan je dat hier uitzetten. 

Je account verwijderen 
Moest je het leerplatform niet meer willen volgen, dan kan je via menu leerplatform – instellingen, 

kiezen voor verwijder account. 
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Het leerplatform gebruiken 
Als je inlogt op het leerplatform, kies je voor groepen. 

 

 

Je krijgt een overzicht van de groep(en) waarvan jij deel uitmaakt. 

 

 

Klik op de titel van de groep die je wilt bekijken. 

Je krijgt binnen deze groep nu de mogelijkheid om het forum te bekijken, documenten te bekijken en 

leden te raadplegen. 
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Het forum bekijken 
Klik op leerplatform – groepen en kies dan voor forum om te kijken welke gesprekken gevoerd 

worden binnen de groep. 

Een onderwerp starten 
Als je een vraag wilt stellen aan de leden van de groep, dan gebruik je daarvoor het forum. 

In het scherm ga je naar het deel ‘Nieuw onderwerp in ‘naam groep’’. 

Bij onderwerp geef je je vraag of een deel van je vraag in. 

In het tekstvak daaronder kan je je vraag uitgebreider meegeven. 

Klik vervolgens op verzenden 
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Een onderwerp lezen en erop reageren 
Ga naar leerplatform – groepen en kies binnen de gekozen groep voor ‘forum’. 

Hier zie je een overzicht van gesprekken die momenteel bezig zijn of kan je kiezen om een nieuw 

gesprek (onderwerp) te starten. 

Klik op de titel/onderwerp (staat in het rood) van het gesprek dat je wilt lezen 
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Het onderwerp opent. Je kan lezen welke reacties er reeds waren en door wie. 

Je kan ook reageren op het onderwerp. Daarvoor typ je in het tekstvak ‘reageer op (naam 

onderwerp)’ jouw reactie. Vervolgens klik je op verzenden. 
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Documenten bekijken of opladen 
Alle documenten die tijdens de opleiding gebruikt worden of naar verwezen worden, kan je 

raadplegen en downloaden van het leerplatform. Je kan via deze optie ook zelf documenten opladen, 

zowel openbare als privé (voorbeeld examen) documenten. 

Documenten bekijken 
Kies in het menu leerplatform voor groepen. Kies binnen de groep nu voor documenten. 

Je krijgt een overzicht met mappen. Op het maphoofd zal je duidelijk zien welke documenten je in de 

map terugvindt. 

Klik op het maphoofd (folder) om de documenten die in de map zitten te kunnen raadplegen. 

 

Klik op het document dat je wilt bekijken. Je kan de bijlage hier openen. 

 

Een document bewaren 
Je gaat naar leerplatform – groepen. Je opent (klikt op) de groep die je nodig hebt. Dan kies je voor 

documenten. 

Je ziet rechts een knop staan: ‘nieuw document aanmaken’. Daar klik je op. Het volgende scherm 

opent: 
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Je geeft een titel in en eventueel een inhoud. 

Daarna klik je op ‘attachment’. Hier laad je het document op. 

 

Je document wordt automatisch toegewezen aan de groep die je geopend bent. Als dit niet juist is, 

kan je dat nu nog wijzigen bij ‘toegewezen groepen’. 
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Bij toegang beslis je wie je document kan bekijken. Als je bijvoorbeeld een examen oplaadt, zet je de 

toegang op ‘enkel de auteur van het document’. Enkel jij en het personeel van Vonk kan dan dit 

document bekijken. 

Group folders: hier kies je in welke map (folder) je document mag staan. 

Tags: dit mag je leeglaten 

Ouder: dit mag je leeglaten 

Klik nu op bewaren. Je komt nu in een overzicht van alle documenten terecht. Als je wilt terugkeren 

naar je groepen, dan kies je voor leerplatform – groepen in het menu bovenaan. 

Bekijken wie er nog in de groep zit 
Als je wilt weten wie de andere deelnemers zijn van jouw opleidingsgroep kan je dat doen via 

leerplatform-groepen. Klik op jouw groep en kies nu voor ‘leden’. 

 

Je ziet hier enkel de gebruikersnamen van de leden. 

Je kan klikken op een naam om meer info te zien. Je komt in een overzichtsvenster terecht waarbij je 

de activiteit van deze persoon ziet. Klik op ‘profiel’, om functie, organisatie en e-mailadres te kunnen 

raadplegen.  

 


