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Bijlage 1 Productomschrijving 
 
Oefenen.nl bestaat uit verschillende onderdelen: 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

Licentiebeheer    Oefenen.nl 
Klant maakt licenties aan en geeft gebruikersnaam en 
wachtwoord voor de Beheeromgeving door aan Beheerder van 
organisaties. In het licentiebeheer kun je verder arrangementen 
(voor leerroutes), medialinks en extra materiaal toevoegen. 

Beheeromgeving   Beheerder 
Beheerder maakt groep aan voor Begeleider en geeft die 
gebruikersnaam en wachtwoord voor het Volgsysteem. 
De Beheeromgeving biedt overzicht van alle deelnemers. 
Beheerder kan snel groepen deelnemers verwijderen of 
verplaatsen. In de beheeromgeving kun je verder arrangementen 
(voor leerroutes), medialinks en extra materiaal toevoegen. 

Volgsysteem    Begeleider 
Begeleider voegt deelnemers toe of koppelt ze met hun eigen 
account. Begeleider zet leerroutes klaar voor deelnemers en 
volgt hun vorderingen. 
Het volgsysteem biedt veel extra materiaal, zoals 
handleidingen, werkbladen en didactiekfilms.  
Begeleider kan met deelnemer communiceren middels 
Berichten, Forum en Chat. 

Portal Oefenen.nl   Deelnemer 
Dit is de portal waarop toegang tot programma’s is geregeld. 
Deelnemers vinden hier informatie over Oefenen.nl en over de 
programma’s, ze kunnen inloggen/hun profiel beheren, een 
programma kiezen en resultaten inzien. Deelnemers die 
gekoppeld zijn aan een licentie hebben verder nog een leerroute 
(als begeleider die heeft toegekend), Berichten, Forum en Chat. 
 

Programma’s    Deelnemer 
Vanuit de portal komt Deelnemer bij de oefenprogramma’s van 
Oefenen.nl en van externe partijen. In de meeste programma’s 
van Oefenen.nl kunnen gebruikers oefenen, video’s bekijken, 
hun resultaten (gedetailleerd) zien en een certificaat 
downloaden als ze alle oefeningen hebben gemaakt. 
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Materialenoverzicht 
Op www.oefenen.nl staat een overzicht Materialen Oefenen.nl. Dit document bevat een overzicht van 
alle programma’s op Oefenen.nl. Voor elk programma is een korte beschrijving opgenomen plus een 
overzicht van de inhoud. Het is een hulpmiddel voor begeleiders en docenten. 
Dit document wordt regelmatig voorzien van een update. 
 

Handleidingen 
Om het werken met Oefenen.nl te ondersteunen, zijn er verschillende handleidingen: 
 

• Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl 
Deze Handleiding beschrijft de inrichting van de Beheeromgeving door de beheerder. 

• Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl 
Deze Handleiding beschrijft de inrichting van het Volgsysteem door één of meer begeleiders. 

• Handleiding Licentiebeheer Oefenen.nl 
Deze Handleiding beschrijft voor een aantal grote licentiehouders hoe ze zelf het licentiebeheer 
kunnen uitvoeren. 

 
Deze handleidingen worden regelmatig geüpdatet. Ze worden verstrekt bij het afnemen van een 
licentie en staan ook in het Volgsysteem. 
 

Minimale systeemeisen 
Oefenen.nl werkt het best op computers die aan bepaalde systeemeisen voldoen. Deze systeemeisen 
inclusief een systeemcheck staan op Oefenen.nl en worden geüpdatet wanneer daar aanleiding voor is. 

 
Update 
Als veranderende omstandigheden en/of opmerkingen en behoeften van de gebruikers daar aanleiding 
toe geven, biedt Oefenen.nl Oefenen.nl in een aangepaste en verbeterde versie aan. 

 
 
 
 

http://www.oefenen.nl/

