BRIGHTSPACE
QUICK START GUIDE
WEGWIJS WORDEN IN BRIGHTSPACE

Bovenstaande afbeelding is van een course in Brightspace. De startpagina van Brightspace verschilt
met die van een Brightspace course. Check de startpagina van Brightspace via brightspace.mijnhva.nl.

IN EEN COURSE VIND JE:
1

COURSE HOME
Link naar de homepage van de course.

2

CONTENT
Link naar al je leeractiviteiten en studiemateriaal.

3

ACTIVITIES
Links naar overzichten van leeractiviteiten: o.a.
Assignments, Quizzes en Discussions.

4

ADMINISTRATION
Links naar administratieve overzichten: o.a. Grades,
Groups en FAQ.

5

Brengt je terug naar een overzicht van al
je courses.

6

Snel schakelen tussen je courses.

7

Mail sturen.

8

Updates van discussieforums.

9

Updates van nieuwe cijfers en studiemateriaal.

10

Persoonlijke instellingen. Personaliseer Brightspace
bij Profle, Notifcations en Account Settings.

11 ANNOUNCEMENTS
Lees de laatste mededelingen van je course onder
Announcements.
12 COURSE CATALOGUE
Hier vind je je studiegidsinformatie.

Brightspace is speciaal gemaakt voor het onderwijs. Je leest hier
hoe je de leeromgeving kunt gebruiken, zodat je je kunt foccusen
op je studie.
PERSONALISEER BRIGHTSPACE

GA NAAR JE STUDIEMATERIAAL

STEL EEN FOTO IN
• Klik rechtsboven op je naam.
• Klik op Profle.
• Klik op ‘Change Picture’.

BEZOEK JE COURSE
• Klik bovenaan op
• Klik de course aan die je wilt
bekijken. Je komt dan op de
course Homepage.
• Hier kun je ook Courses pinnen
zodat ze bovenaan blijven staan.

PAS DE INSTELLINGEN AAN

KLIK OP CONTENT

VRAGEN?

• Klik rechtsboven op je naam.
• Pas de instellingen aan onder
‘Notifcations’ en ‘Account
Settings’ aan jouw wensen.

• Klik in het menu op ‘Content’
Hier heeft jouw docent leeractiviteiten en studiemateriaal
geplaatst.

• Stel ze aan je docent.
• Of ga naar help.mijnhva.nl

GEBRUIK DE MijnHvAPP

• Download de gratis MijnHvApp
uit de Appstore of Playstore.
• Vind Brightspace in het menu
onder ‘Externe links’.

