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Versiebeheer 

 

Versie Auteur Datum Aanpassingen 

0.1 Ron Stolwijk 18/8/2016 Eerste opzet 

0.7 Ron Stolwijk 12/10/2016 Quick Reference toegevoegd (blz 4) 

1.0 Ron Stolwijk 24/8/2017 Nieuwe functionaliteit beschreven 

1.1 Ron Stolwijk 7/6/2022 Kleine wijziging bij het tonen van foto’s in artikel tekst 

1.2 Ron Stolwijk 18/2/2023 Premium artikel vertaling en uitleg aangepast (blz 14) 

 

Disclaimer 

 

Het Digitaal Leerplatform is te gebruiken met de meest gangbare browsers. De toepassing is getest 
met Google Chrome, Mozilla FireFox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer 11 en Edge. Oude 
versies van browsers zijn niet getest en worden niet ondersteund. Indien u problemen ondervindt bij 
het gebruik van het DLP, controleer dan eerst of u de meest recente versie van de browser gebruikt. 
Met name Internet Explorer versie 10 en ouder worden niet ondersteund.  



MIJNVOLKSUNIVERSITEIT.NL, HANDLEIDING DLP VOOR VU DOCENTEN 

Page 3 / 27 

 

1 INTRODUCTIE 

1.1 HET ONTSTAAN 

Het Digitaal Leerplatform (DLP) voor Volksuniversiteiten is gericht op, en gaat uit van de noden van 
cursisten en docenten van Volksuniversiteiten.  

Een telkens grotere groep vooral jongere cursisten en docenten werkt vanaf  het voortgezet onderwijs  
met een digitale leeromgeving voor hen is het vanzelfsprekend om tussen de lessen door het 
cursusmateriaal digitaal te bekijken en gebruiken. Voor docenten en organisatie van de VU’s is het een 
extra communicatiekanaal..  

1.2  WAT IS ER GEMAAKT? 

De uitgangspunten: 

- De docent moet eenvoudig zijn lesmateriaal en cursusindeling en huiswerk kunnen invoeren en 
aanpassen om te gebruiken bij de cursussen die hij bij één of meerdere VU’s gaat geven; 

- Een docent moet eenvoudig kunnen communiceren met zijn cursisten; 
- Een cursist moet makkelijk kunnen inloggen en inzicht krijgen in de indeling van de cursus, lesstof 

en zo nodig huiswerk kunnen inleveren;  
- Het systeem moet eenvoudig te onderhouden zijn door de administraties van de 

Volksuniversiteiten. 

1.3 WAT IS DE OPZET? 

Docenten kunnen cursussen voorbereiden in de vorm van sjablonen. We werken dit uit aan de hand van 
een voorbeeld.  

Ton Jansen is een docent die Duits geeft. Hij kan in het DLP 24 lessen voor beginners opzetten, 20 intensief 
voor gevorderden en nog 10 lessen opfris voor in het voorjaar. Ton geeft bij verschillende 
Volksuniversiteiten cursussen  Bij VU 1 geeft hij de beginners- en de opfriscursus, bij VU 2 doet hij de 
gevorderdencursus.  

De VU’s maken afspraken met Ton en voegen de cursus toe aan het DLP. Ton vervolgens die cursus zien in 
het DLP en hij kan met zijn, in het sjabloon voorbereidde, informatie aan de slag. 

Met één druk op de knop kan Ton het lesmateriaal dat hij in sjablonen heeft voorbereid, kopiëren naar de 
cursus die hij verzorgt. Zijn sjabloon blijft verder “schoon”. Hij kan dat  in het volgende seizoen gewoon 
weer gebruiken. Hij kan ook bij zijn cursus actuele onderwerpen toevoegen, zoals links naar 
krantenartikelen of filmpjes over gebeurtenissen in Duitsland.  

Als Ton zijn cursus heeft voorbereid en van de VU heeft vernomen dat deze  doorgaat, dan nodigt hij zijn 
cursisten uit op het digitaal leerplatform van zijn cursus. De cursisten krijgen een email met een link naar 
het DLP en kunnen zelf hun eigen wachtwoord aanmaken Het is zichtbaar of een cursist het DLP gebruikt  
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Ton kan zijn cursisten een bericht sturen mailen, eventueel met een CC naar de administratie en de 
cursisten kunnen onderling mailen mits ze dat individueel toestaan (privacy).  

1.4 QUICK REFERENCE 

Een handleiding van bijna 30 pagina’s is niet altijd even overzichtelijk. Daarom treft u hier een heel 
beknopte beschrijving aan van de handelingen die u achtereenvolgens moet doorlopen om alles correct te 
laten werken. De uitwerking van diverse stappen staan in de diverse hoofdstukken in deze handleiding.  

1. U ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan het DLP van uw Volksuniversiteit. De uitnodiging 
bestaat uit een mail met een eenmalige sleutel om aan te sluiten en een wachtwoord aan te 
maken. 

2. U kunt uw cursusmateriaal voorbereiden in de vorm van sjablonen óf u maakt gebruik van een 
sjabloon van de Volksuniversiteit. 

3. Op enig moment (kan ook direct zijn) verschijnt in de linkerkantlijn een cursus die u verzorgd. Die 
cursus is op dat moment nog niet gepubliceerd naar cursisten. U (en de VU DLP coördinator) zijn de 
enige personen die de cursus op dat moment zien.  

4. U maakt uw cursus in orde door uw cursusmateriaal aan de cursus toe te voegen. Dit kan door het 
materiaal daar aan te maken, maar de bedoeling is dat u het materiaal kopieert door een volledig 
sjabloon te kopiëren naar een cursus.  

5. Vanaf dat moment bent u klaar om uw cursus open te stellen voor cursisten. U bepaalt het 
moment. Op het moment dat u de cursisten toegang wilt geven, gaat u naar de cursuslijst 

(‘Cursussen’ bovenaan in het hoofdmenu) klikt u op het  symbool bij de cursus die u wilt 
vrijgeven. Dit initieert de volgende dingen: 

a. Alle deelnemers krijgen een mail om aan te sluiten op het DLP. 
b. Deelnemers die er later nog bij komen krijgen automatisch een mail. 
c. De ingelogde deelnemers kunnen uw cursusmateriaal inzien. 
d. Deelnemers kunnen nu huiswerkartikelen aanmaken en indienen. 
e. U ziet de ingediende huiswerkartikelen onder het kopje “Huiswerk” in een lijst verschijnen. 
f. U kunt huiswerk corrigeren en teruggeven aan de cursist. 

6. Mocht een deelnemer aan u aangeven dat ze de uitnodigingsmail niet hebben ontvangen, dan kunt 
u deze uitnodiging individueel opnieuw initiëren.  

7. Deelnemers kunnen zelf aangeven of ze van medecursisten mails willen ontvangen. Standaard staat 
deze functie aan. Maak uw cursisten hierop attent en ook dat ze dit uit kunnen zetten.  

Een handleiding voor cursisten is beschikbaar. Mocht u deze niet kunnen vinden, vraag uw DLP 
coördinator bij de Volksuniversiteit. 
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OVERZICHT 

2.1 SCHEMATISCH 

Schematisch ziet het Digitaal Leerplatform 
er als volgt uit: 

Er zijn drie niveaus: docenten die de lessen 
verzorgen (bij een of meerdere VU’s), 
cursisten (die mogelijk ook bij 
verschillende VU’s cursussen volgen) en  
administratief medewerkers van de VU 

Tussen de medewerkers op de 
administraties en de docenten wordt 
gewerkt met sjablonen. Docenten kunnen 
eigen sjablonen maken of sjablonen 
gebruiken die door de administratie zijn 
klaargezet. Een sjabloon is eigenlijk al het  
materiaal dat gebruikt wordt  in een 

cursus. Dit sjabloon wordt er al opgezet voordat de cursus start. 

Tussen de docent en zijn cursisten hebben we het over cursussen. Op enig moment krijgt een docent een 
cursus toegewezen. Hij kan dan zien wie er op hebben ingeschreven en hij kan het lesmateriaal vanuit zijn 
sjabloon kopiëren naar de specifieke cursus.  

2.1.1 SJABLONEN 

Een sjabloon heeft drie delen: De welkomstpagina, een studiegids en lessen.  

De inhoud (de “content”) van deze drie niveaus is simpel. Er is in het DLP maar één type gegevensdrager: 
een artikel. Een artikel kan bestaan verschillende onderdelen: tekst, plaatjes, links en bijlagen. Op de 
welkomstpagina kunnen meerdere artikelen staan; Het welkomstwoord van de docent, zo mogelijk met 
een foto, maar ook de syllabus die uitsluitend zichtbaar wordt nadat de cursist betaald  heeft.  

De studiegids is de feitelijke lesinhoud van de cursus. De bedoeling is dat er per les wordt aangegeven wat 
er behandeld gaat worden en wat er verder aan materiaal wordt gebruikt zoals bijvoorbeeld het huiswerk.  

De huiswerkopgaven zijn optioneel en bedoeld om huiswerkopgaven per les toe te voegen.  

Een in de vorm van een sjabloon voorbereide cursus bestaat dus uit artikelen op de welkomstpagina, de 
lesinhoud in de studiegids (per les) en huiswerkopgaven (per les).   
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2.1.2 CURSUSSEN 

De volgende stap is dat een docent een cursus krijgt toegewezen. Wanneer dat gebeurt, komt die cursus in 
de lijst met te geven cursussen te staan. Indien een bepaalde cursus wordt gekozen, wordt deze in de 
linkerkantlijn weergegeven. Die cursus heeft vijf onderverdelingen: welkomstpagina, inschrijvingen, 
studiegids, huiswerkopgaven en huiswerklijst. Voor de studiegids en de huiswerkopgaven zijn de lessen 
aangemaakt conform het aantal dat is aangegeven in de administratie. Verder zijn ze leeg.  

De huiswerklijst is nog niet gevuld en op de welkomstpagina staat ook nog niets. Onder inschrijvingen 
staan alle inschrijvingen vermeld die tot op het moment van toewijzen aan de cursus waren gekoppeld. 
Daar zitten dus deelnemers in, maar ook afmeldingen, wachtlijst enz.  

Vervolgens is het de bedoeling dat de docent naar zijn sjablonen gaat en het sjabloon kiest dat bij de 
cursus hoort. Met de kopieerfunctie wordt alle content van het sjabloon naar de cursus gekopieerd. Op dat 
moment zijn het sjabloon en de cursus dus identiek. Nu kan de docent naar bijvoorbeeld het 
welkomstscherm van de cursus gaan en daar specifieke informatie toevoegen. Om het verschil tussen het 
sjabloon en de cursus te illustreren, een klein voorbeeld. Op de welkomstpagina van een sjabloon kan de 
docent zichzelf introduceren en kort uitleggen wat een cursist van zijn cursus mag verwachten. Die tekst 
gaat dan naar iedere cursus die hij op basis van het sjabloon gaat geven. Maar bij de cursus gaat hij naar 
hetzelfde artikel en voegt er bijvoorbeeld nog aan toe: “Welkom bij de cursus Duits voor beginners van de  
Volksuniversiteit Schoneberg. Wij starten op 12 september op locatie Het Klooster in lokaal 6 
(bijvoorbeeld)”. Want dat artikel is specifiek voor die cursus en dus niet iets wat in een sjabloon thuis 
hoort. 

2.2 WAT WORDT ER VAN U VERWACHT? 

Het gebruik van het DLP kan niet worden vereist, maar wordt wel bijzonder gewaardeerd. Wij zouden 
graag willen dat u: 

1. voor alle cursussen die u gaat geven bij een willekeurige Volksuniversiteit een sjabloon aanmaakt 
met de lesinhoud die u gaat gebruiken; 

2. die voorbereidde inhoud kopieert naar de cursus die u gaat verzorgen voor een specifieke 
Volksuniversiteit; 

3. vóór aanvang van de cursus uw cursus publiceert naar de cursisten zodat zij bij uw lesmateriaal 
kunnen; 

4. tijdens of na de les de digitale presentielijst bijwerkt. 
 
Deze handleiding neemt u mee door de diverse stappen om tot een prettige werkwijze met het nieuwe 
Digitaal Leerplatform van de VU te komen.  
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3 HANDLEIDING 

 

3.1 DE EERSTE KEER AANSLUITEN 

Zodra u op de administratie van de Volksuniversiteit wordt ingeschreven in het DLP krijgt u een email. Die 
ziet er zo uit: 

 

U klikt op de link en komt in het DLP waar u een te bedenken wachtwoord twee maal moet intikken. Als dit 
correct verloopt, dan wordt u direct naar de homepagina van het DLP gebracht.  

 

Op dit scherm ziet u een hoofdmenu met vier opties, een zoekvenster, uw naam, een knop om weer af te 
sluiten en een welkomstbericht.  

Zodra u afsluit en een volgende keer weer terug wilt naar het leerplatform, ga dan naar 
https://dlp.mijnvolksuniversiteit.nl. 

Tip: Zet dit adres bij uw favorieten zodat u het makkelijk kunt terugvinden. 



MIJNVOLKSUNIVERSITEIT.NL, HANDLEIDING DLP VOOR VU DOCENTEN 

Page 9 / 27 

 

  

3.2 SJABLONEN 

Er van uit gaande dat u nu bent aangesloten op het DLP, is de eerste actie het toevoegen van een sjabloon.  

Als docent ziet u dit scherm: 

 

3.2.1 SJABLOON TOEVOEGEN 

Ga naar de menu optie “Sjablonen”:  

 

en klik op “Sjabloon toevoegen”: 
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Kies zorgvuldig een zinvolle naam. Gebruik geen cursuscodes in de sjabloonnaam (want het is nog geen 
cursus), maar wel dingen als vak en niveau en aantal lessen. Bijvoorbeeld “Duits voor gevorderden”. Vul 
het aantal lessen in en klik op “Maak een sjabloon”. Daarna wordt het sjabloon zichtbaar zowel in de 
linkerkantlijn als ook in de sjablonenlijst: 

 

U bent nu op de “homepage” voor het sjabloon “Duits voor gevorderden”. Mocht u later de titel alsnog 

willen aanpassen, ga dan terug naar de hoofdmenu optie “Sjablonen” en klik op het icoon bij het 
sjabloon waarvan de titel moet worden aangepast. 

De eerste actie is het toevoegen van een artikel op de welkomstpagina. Dat is de pagina die de cursisten 
het eerst zien als ze naar het betreffende vak gaan. Omdat alle “content” wordt opgeslagen als artikel, 
wordt nu eerst uitgelegd wat er mogelijk is met de artikelen. 
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3.3 ARTIKELEN 

3.3.1 ARTIKEL TOEVOEGEN 

Klik op “Artikel toevoegen” en het venster waarin artikelen worden gemaakt en onderhouden wordt 
getoond.  

 

Geef het artikel een titel en voer de tekst in. Eventuele bijlagen kunnen worden toegevoegd door één of 
meerdere bestanden van de PC te selecteren en aan het artikel toe te voegen. Sla het artikel op met 
“Opslaan”.  

3.3.2 WERKING BESCHIKBARE OPMAAKFUNCTIES 

In de editor is een aantal knoppen beschikbaar. Die hebben de volgende functie: 

1. Source: Voor sommige bewerkingen is het handig als u even “onder de motorkap” kunt kijken van 
de ingevoerde tekst. Die tekst wordt namelijk als HTML opgeslagen. HyperTextMarkupLanguage. 
Daar hoeft u geen verstand van te hebben, maar als u heel snel een Youtube “embed” code in wilt 
voegen, kunt u dit ook rechtstreeks doen. Kopieer de Youtube embed code, zet de DLP editor even 
in “HTML” modus met de “Source” knop en plak de Youtube code op de plek waar u hem nodig 
hebt. Daarna de “Source” knop weer terug zetten zodat u uw tekst normaal terug ziet én het 
Youtube filmpje ook ziet. Zie ook de uitleg bij punt 11: iFrames. 

2. “Paste from Word” oftewel, als u tekst uit Word wilt overnemen via de kopieer/plak methode, doe 
dat dan via deze functie. Markeer de tekst in Word en kopieer hem, klik op het “Paste from Word” 
icoon en plak de tekst in het venster. Klik op OK en neem daarmee de tekst over in de editor. Dan is 
in ieder geval de meeste Word-specifieke formattering eruitgehaald zodat de tekst zich beter 
gedraagt in een browser. Voor de volledigheid staat hier ook “Paste from text” bij, maar dat kunt u 
ook gewoon met Ctrl+V doen. 

3. Ongedaan maken/Herhalen. De bekende functies die u kent vanuit uw tekstverwerker. 
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4. De “ABC” functie. Dit is de spellingcontrole. Standaard staat hij uit. Maar als hij wordt aangezet, dan 
is de taal te kiezen die de controle moet hanteren. Als deze functie nodig is, kies dan “Enable 
SCYAT” (“SpellCheckAsYouType”). Kies de functie direct daarna nogmaals om de juiste taal in te 
stellen. Aangezien in het DLP artikelen in meerdere talen opgeslagen kunnen worden, is de 
taalkeuze wel van belang. 

5. Dan zijn er de normale formatteerfuncties zoals vet, cursief, onderlijnd, lijst, lettergrootte enz.  
6. Tekst van links naar rechts invoeren OF van rechts naar links. Stel uw toetsenbord in op de juiste 

taal, bijvoorbeeld Arabisch. 
7. Het toevoegen (of weghalen) van een link. Dit opent een venster waar een link in gezet kan worden 

via kopieer/plak. Wanneer er op de link wordt geklikt, opent deze standaard in een nieuwe tab in 
dezelfde browser. Dit kan eventueel aangepast worden onder het tabje “target”. 

8. Het tonen van plaatjes in de tekst. Met het icoon om plaatjes in te voegen kunt u een plaatje tonen 
in de context van de tekst binnen het artikel. Dit kan een plaatje zijn wat u ergens op het internet 
heeft gevonden, dan hoeft u alleen maar de link naar dat plaatje in te voegen. U kunt ook eigen 
plaatjes invoegen. Het DLP heeft geen eigen “bestandssysteem” om onnodige complexiteit te 
voorkomen. Maar omdat ook plaatjes nu eenmaal bestanden zijn, is er een andere oplossing 
gekozen. In de tekst van een artikel kan of een plaatje vanaf een externe locatie worden getoond, 
of een plaatje wat bij het artikel zelf hoort. Daarmee is het artikel zelfvoorzienend geworden ten 
aanzien van de plaatjes. Dus, als u een plaatje wilt tonen in de tekst, voeg het dan eerst toe aan het 
artikel als bijlage.  Dat is stap 1 op het onderstaande plaatje: 

     
Samengevat: 

1. Voeg de plaatjes toe aan het artikel als bijlage en sla het artikel op; Hierna: wijs met de 
cursor de naam van het plaatje aan, klik op de rechtermuis knop en kies ‘Kopieer link adres’. 

2. Open het artikel weer met het  icoon en plaats dan de cursus op de plek in de tekst waar 
het plaatje moet worden getoond; Klik op het “image” icoon 
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3. Plak het zojuist gekopieerde link adres in het veld ‘URL’. Pas eventueel nog de breedte en de 
positie (alignment) van het plaatje aan en klik op OK. Sla het artikel op. Op deze manier 
toont u eenvoudig een plaatje in het artikel. 

9. Het invoegen van een tabel. 
10. Het invoegen van een (beperkt aantal) smilies. 
11. iFrame. Met deze knop opent een venster waarin een iFrame kan worden aangemaakt. Dat klinkt 

wellicht lastig, maar de functie is toegevoegd om Youtube filmpjes zo te kunnen opnemen dat ze in 
het artikelvenster tonen en af zijn te spelen. Om duidelijk te maken wat er overgenomen moet 
worden, verwijzen we naar de onderstaande schermafdruk van Youtube: 

a. Ga naar het Youtube filmpje dat ingevoegd moet worden 
b. Klik op “Share” en daarna “Embed” (1) 
c. Markeer/kopieer het deel dat in blauw is aangegeven onder 2 (exact het stuk tussen de 

aanhalingstekens) 
d. Noteer de breedte en de hoogte (3) 
e. Ga terug naar het DLP en plak het gemarkeerde adres in het veld “URL” en vul ‘Width’ en 

‘Height’ met de genoteerde waarden.  
f. Mocht u willen dat het filmpje automatisch begint te spelen, type dan direct achter het 

adres in het veld URL het volgende (ertegenaan): ?autoplay=1 

 

Zo zou een artikel op de welkomstpagina van een sjabloon eruit kunnen zien: 
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Bij het maken van een artikel is ook het volgende van belang om te weten. 

3.3.3 TALEN MET ANDERE TEKENSETS EN RECHTS NAAR LINKS 

Het is mogelijk om in het tekstveld van een artikel de tekstrichting te kiezen. Standaard is dit van links naar 
rechts, maar u kunt ook van rechts naar links aangeven (omhoog of omlaag is niet mogelijk). Deze functie 
geldt alleen in het artikel, niet in de titel.  

Verder kunt u uw toetsenbord instellen op elke taal die u wilt en daarmee de taal invoeren die u wilt. Als u 
dit wilt doen als extra taal, dan maakt u het artikel eerst in het Nederlands en u voegt dan daarna de 
gewenste taal toe gebruik makend van de juiste instellingen. Bijvoorbeeld in het Arabisch: 

 

3.3.4 PUBLICEER PER CURSIST 

De meeste artikelen zijn “normale” artikelen. Artikelen die zichtbaar worden voor alle cursisten op de 
cursus zodra de cursus wordt gepubliceerd door de docent.  

Een van de wensen was echter om een artikel te kunnen maken dat per cursist wordt vrijgegeven. Het 
voorbeeld is een artikel waaraan een syllabus is toegevoegd die door de cursist eerst moet worden 
betaald. Een dergelijk artikel heet een “Premium artikel” en moet per cursist gepubliceerd worden. Een 
premium artikel zal voor geen enkele cursist zichtbaar zijn tot er bij de cursist is aangegeven dat hij deze 
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specifieke artikelen mag zien. Let op, dit geldt binnen de cursus. Stel dat er dus twee van dit soort artikelen 
zijn op dezelfde cursus, dan zal een cursist waarbij is aangegeven dat hij de speciale artikelen mag zien, 
direct beide artikelen zien!  

Om één of meerdere cursisten toegang te geven tot premium artikelen gaat u naar de inschrijvingen, 
markeer de cursisten die de toegang mogen krijgen en kies de actie ‘Geef toegang tot premium artikelen’.  

Resumé: Een cursist kan een premium artikel alleen zien nadat de docent dit per cursist heeft vrijgegeven.  

3.3.5 PUBLICEER OP LESDATUM 

Het is mogelijk om aan te geven dat een artikel pas zichtbaar wordt op de lesdatum. Hiermee voorkomt u 
dat cursisten alvast het hele programma vooruit gaan lezen. Dit geldt ook voor de huiswerkopgaven. 

3.3.6 HET DELEN VAN ARTIKELEN 

Er zijn een aantal voorzieningen ingebouwd om artikelen te delen tussen de drie niveaus van gebruikers. 
Daarvoor moet ook duidelijk zijn wat iemand ziet en waar je dat ziet. 

3.3.6.1 ARTIKELEN BINNEN DE SJABLONEN 

1. Sjablonen aangemaakt door de VU zijn zichtbaar voor alle docenten. Een docent ziet die sjablonen 
alleen in de sjablonenlijst omdat het niet zijn eigen sjabloon is. 

2. Een sjabloon aangemaakt door een docent is voor die docent zichtbaar in de linkerkantlijn en in de 
sjablonenlijst. Dat sjabloon is ook zichtbaar voor de VU in hun sjablonenlijst. 

3. Sjablonen zijn nooit zichtbaar voor cursisten. 
4. Een artikel dat is gekoppeld aan een sjabloon van de VU wordt standaard door de docent alleen 

gezien in context van het sjabloon. Gaat de DC naar de lessen van het sjabloon, dan ziet hij daar het 
betreffende artikel. Het artikel staat dus ook niet in de artikelenlijst. Echter, hij kan het artikel 
alleen “in bulk” kopiëren naar een eigen sjabloon of cursus. 

5. Een artikel dat is gekoppeld aan een sjabloon van een docent kan standaard niet gezien worden 
door een andere docent. Maar een docent kan wel de behoefte hebben om een artikel te delen 
met andere docenten. Daarvoor dient de “share” knop. Zodra een artikel door een docent expliciet 
wordt gepubliceerd, verschijnt het in de artikellijst van alle docenten binnen de VU. Die kunnen 
filteren op de artikelen en de artikelen kopiëren naar eigen inzicht. 

3.3.6.2 ARTIKELEN BINNEN DE CURSUSSEN 

1. Een cursus wordt vanuit de VU toegevoegd aan het DLP voor een bepaalde docent. Die docent ziet 
de cursus in de linkerkantlijn én op het scherm onder de menu optie “Cursussen” (de cursuslijst).  

2. Een cursus kan door een docent “gepubliceerd” worden. Dan zien alle deelnemers op de cursus in 
principe alle artikelen. Daar is één uitzondering op. Als een artikel is aangeduid als een artikel als 
“premium” artikel, dan ziet de cursist dat alleen als er bij die cursist ook is aangegeven dat hij 
premium artikelen mag zien. Een premium artikel is bijvoorbeeld een syllabus bij een cursus 
waarvoor betaald moet worden.  
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3. Een artikel bij een cursus dat door een docent wordt gedeeld verschijnt in de artikelenlijst van de 
andere docenten. Dit staat dus los van de cursist, die wordt alleen bediend met het publiceren op 
cursusniveau.  

 

3.3.7 ARTIKEL AANPASSEN 

 

Er staat een aantal iconen bij het artikel om er diverse bewerkingen mee uit te voeren. De cursisten zien de 
iconen niet, die zien alleen de inhoud (behalve bij het aanmaken van huiswerkartikelen). De iconen zijn de 
volgende: 

 
Dit is het icoon om het artikel te bewerken. Klik het aan en het venster opent weer om 
aanpassingen te doen. Let op, als u een bijlage wilt verwijderen, dan opent u het artikel met dit 
icoon en u ziet vóór de bijlage het verwijder icoon staan. Klik dat aan. Er komt dan een streep 
door de naam van de bijlage. Bij het opslaan van het artikel wordt de bijlage verwijderd. 

 
Verwijder het artikel. Maak een keuze uit een specifieke taal of het volledige artikel. 

 
Kopieer het artikel naar een andere cursus of sjabloon op een aan te geven positie. 

 

 

Deel dit artikel. U kunt individuele artikelen delen naar collega docenten. Dit geldt voor artikelen 
in sjablonen én in cursussen. Zodra een artikel is gedeeld, dan wordt het zichtbaar in de 
artikellijst van de AM’s en DC’s. Een artikel kan dan gekopieerd worden naar een eigen cursus. 
Het icoon met het pijltje is om een artikel te delen. Als het artikel gedeeld is (zichtbaar voor 
anderen, dan is het icoon met het vinkje zichtbaar. 

 
Dit is het vertaalicoon. U kunt elk artikel in een aantal talen naar keuze vertalen. Dus een artikel 
voor de cursus Duits kunt u ook in het Duits vertalen en aan uw cursisten tonen. Indien u een 
taal toegevoegd wilt hebben, neem dan even contact op. De talen worden met aangeduid met 

het symbool dat per beschikbare taal verschijnt. 
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Met deze iconen kan een artikel op een bepaalde plek worden gezet. Stel dat er op de 
welkomstpagina meerdere artikelen voorkomen en u wilt een bepaald artikel als eerste, laatste 
of ergens tussenin zetten, dan kunt u dat met deze iconen regelen. 

 

U kunt nu bij iedere les onder de Studiegids en/of bij iedere les onder de huiswerkopgaven, artikelen 
toevoegen die relevant zijn voor de cursus. En zo kan er voor iedere te geven les een sjabloon gemaakt 
worden. 

Het kan ook zo zijn dat de Volksuniversiteit via de admin binnen een vakgroep met de docenten afspreekt 
dat er centraal sjablonen worden gemaakt voor de diverse te geven cursussen. Daarbij wordt binnen de 
vakgroep bepaald wat de lesinhoud zal zijn en deze wordt onder de Studiegids aan de lessen gekoppeld.  

Zodra u een cursus krijgt toegewezen, kopieert u het sjabloon naar de cursus.  
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3.4 CURSUS BEWERKEN 

De VU bepaalt wanneer u uw cursus in het DLP te zien krijgt. De ene VU zal dit wellicht pas doen als hij 
doorgaat, de ander al direct vanaf het begin omdat het de docent in staat stelt te volgen hoeveel 
inschrijvingen er zijn.  

Zodra de cursus  is vrijgegeven verschijnt deze in de lijst: 

 

Als de cursus Engels voor het eerst wordt gekozen, dan verschijnt een nog lege cursus met alleen een lijst 
met inschrijvingen: 

 

Bij de welkomstpagina zijn nog geen artikelen gekoppeld en ook niet bij de studiegids en de lessen.  
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3.5 KOPIEER SJABLOON NAAR CURSUS 

Nu kan de inhoud van het sjabloon naar de cursus worden geplaatst. Ga naar “Sjablonen” in het 
hoofdmenu: 

 

Er staan achter ieder sjabloon vijf of zeven iconen afhankelijk wie de eigenaar is: 

 Ga naar de homepage van dit sjabloon 

 
Ga naar de studiegids van dit sjabloon 

 
Ga naar de lessen van dit sjabloon 

 
Pas de naam van het sjabloon aan en/of het aantal lessen 

 Gooi dit sjabloon met al zijn inhoud weg 

 
Kopieer dit sjabloon naar een cursus (of ander sjabloon) 

 
Ga naar een overzicht van alle artikelen in dit sjabloon 

Om de inhoud van dit sjabloon te kopiëren naar de cursus, wordt dus het betreffende icoon gekozen. Er 
komt dan een venster waarin kan worden aangegeven naar welke cursus de inhoud gekopieerd moet 
worden. 
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3.6 WERKEN MET DE ARTIKELLIJST 

 
In het hoofdmenu staat een optie “Artikelen”. Die brengt u naar de volgende pagina: 

 

Op deze pagina treft u uw eigen artikelen aan zowel vanuit de sjablonen als ook uit de cursussen en kunt u 
daarop filteren. Daarnaast staan op deze pagina alle door u collega docenten gedeelde artikelen en de 
door de Volksuniversiteit gedeelde artikelen.  

U kunt een artikel markeren en met het kopieer icoon naar een andere cursus kopieren. Verder kunt u hier 
één of meerdere artikelen tegelijk markeren en delen met andere docenten. 
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3.7 WERKEN MET DE CURSUSSEN 

Kies in het hoofdmenu de optie “Cursussen” en ga naar dit scherm: 

 

Ook hier staan weer de iconen achter iedere cursus. Een cursus is standaard niet gepubliceerd. Het 
moment waarop u de cursus wilt publiceren naar de cursisten bepaalt u zelf. Let hierbij wel op dat op dat 
moment ook de uitnodigingen naar de cursisten wordt verzonden en zij dus vanaf dat moment kunnen 
aansluiten en meekijken.  

De iconen bij de cursussen zijn: 

 Ga naar de homepage van deze cursus 

 Gooi dit sjabloon met al zijn inhoud weg (het is een “soft-delete”, de inhoud is nog terug te 
krijgen).  

 
Kopieer dit sjabloon naar een sjabloon. Mocht de docent geen sjablonen hebben gemaakt of 
gebruikt, maar gelijk alle content bij de cursus hebben ingevoerd, dan kan er eventueel later nog 
een sjabloon van een cursus worden gemaakt.  

 
(De)publiceer deze cursus. Standaard staat de cursus nog op niet gepubliceerd. Zodra de inhoud 
beschikbaar mag worden gemaakt en de cursisten uitgenodigd mogen worden, dan kan via dit 
icoon de cursus gepubliceerd worden. Cursisten die later worden ingeschreven worden 
automatisch uitgenodigd. Cursisten die al op het DLP zaten omdat ze al eerder een cursus 
hadden gevolgd via het DLP krijgen geen uitnodiging meer, maar zien deze cursus in hun 
cursuslijst verschijnen. Zodra een cursus gepubliceerd is ziet u hetzelfde icoon, maar met een 
schuine streep er doorheen. Dit icoon is te gebruiken om een cursus weer te depubliceren. 

 

Het eerste icoon staat bij de cursussen. Hiermee kan een cursus gearchiveerd worden. Dit houdt 
in dat hij vanaf dat moment terug is te vinden in de lijst ‘Archief’ (ook door de cursist!). 
Het tweede icoon staat bij een cursus in het archief. Indien de cursus om wat voor reden terug 
moet naar de cursuslijst is dat met dit icoon te doen.  
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3.8 INSCHRIJVINGENLIJST 

De lijst met inschrijvingen kent een aantal functies. Als eerste het sturen van een mail.  

3.8.1 MAIL VERZENDEN NAAR CURSISTEN 

U kunt vanuit de lijst met deelnemers alle personen die u een mail wilt sturen één voor één of allemaal 
tegelijk aankruisen en op het mailicoon klikken. Dan komt het volgende venster: 

 

Er is een optie om een CC naar de administratie te sturen. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de 
docent een mail naar de cursisten zou sturen omdat hij verhinderd is o.i.d.Ook is het mogelijk om een 
bijlage mee te sturen naar de gekozen geadresseerden.  

3.8.2 UITNODIGING VOOR DLP OPNIEUW ZENDEN 

Er zullen cursisten zijn die aangeven de mail met de uitnodiging niet gekregen te hebben. De docent kan 

dan eenvoudig ter plaatse een nieuwe uitnodiging verzenden met het icoon: 

 



MIJNVOLKSUNIVERSITEIT.NL, HANDLEIDING DLP VOOR VU DOCENTEN 

Page 23 / 27 

 

3.8.3 PRESENTIELIJST 

U kunt op eenvoudige wijze tijdens de les de presentielijst bijwerken. Markeer de aanwezigen, kies het 
vlagicoon en selecteer de juiste lesdatum: 

 

Indien u tijdens de cursus wilt weten of een bepaalde cursist alle lessen is geweest, dan klikt u op het icoon 
achter de cursist: 

 

Voor alle lessen in het verleden wordt weergegeven of de cursist aanwezig was of niet. Dit kan per cursist 
op elk moment worden opgevraagd.  
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3.9 HUISWERK 

U kunt bij elke les huiswerkopgaven invoeren. Dat kan ook weer in de vorm van een artikel. De cursist kan 
uw opgave met één druk op de knop omzetten naar een nieuw artikel waarin hij/zij de antwoorden 
toevoegt. Dit artikel komt dan bij u in de huiswerklijst te staan: 

 

Met het icoon kunt u het ingeleverde huiswerk openen en corrigeren. Na het opslaan zal de cursist uw 
correcties in het artikel terugvinden.  

  

Let op: bij de deelnemers kunnen email adressen voorkomen die er als volgt uit zien: 
<nummer>@mijnvolksuniversiteit.nl.  

Dit is geen echt email adres en de cursist kan niet worden uitgenodigd voor deelname. Deze vermelding 
is er omdat het DLP dit nodig heeft en de cursist geen email adres heeft opgegeven bij de inschrijving.  

Om deel te kunnen nemen aan het DLP moet de cursist een geldig email adres doorgeven aan de 
administratie van de Volksuniversiteit. Daarmee gaat het adres naar het DLP en worden ze vervolgens 
uitgenodigd om deel te nemen.  
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3.10 DE CURSIST 

Het scherm waarop de cursist binnenkomt na het aanmaken van een wachtwoord is de “homepage” 
binnen het DLP van de Volksuniversiteit: 

 

Uiteraard ziet de cursist na het kiezen van een cursus de inhoud van de studiewijzer en de lessen.  

3.10.1 MAILS VERSTUREN DOOR CURSIST 

De cursist kan ook mails sturen naar de andere cursisten en de docent. De cursist kan overigens in zijn 
profiel aangeven of hij hier aan mee wil doen. Als hij niet wil dat andere cursisten zijn mailadres zien, dan 
kan hij dit aangeven. Mocht hij overigens toch een mail aan de anderen sturen, dan zien die zijn adres 
alsnog, net als wanneer hij dat vanuit Outlook of Gmail had gedaan.  

 



MIJNVOLKSUNIVERSITEIT.NL, HANDLEIDING DLP VOOR VU DOCENTEN 

Page 26 / 27 

 

 

3.10.2 HUISWERK 

De cursist kan uw huiswerkopgave kopiëren naar de huiswerklijst en deze invullen: 

 

Met het  icoon maakt de cursist een kopie van uw opgave en kan dat artikel direct terugvinden in de 

huiswerklijst. Daar is het aan te vullen met het  icoon: 

 
 
Mocht vragen of opmerkingen hebben over het DLP of deze handleiding, neem dan contact op met de 
coördinator bij uw VU. 

3.10.3 HOE ZIET EEN CURSIST WAT U HEEFT GEMAAKT 

De cursist ziet bijna hetzelfde als de docent, maar hij kan, op zijn huiswerk na, niets aanpassen.  

Ten eerste heeft de cursist slechts één menuoptie: agenda.  Daarin staan de lesdata van de te volgen 
cursussen met de mogelijkheid deze te downloaden om in een digitale agenda in te lezen. De menuopties 
die de docent verder ziet, ziet de cursist niet. 

Op de volgende bladzijden staan voorbeelden van de manier waarop een cursist de informatie ziet. 
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Bij de artikelen zijn de tekst, de bijlagen en verder alleen de talenknoppen zichtbaar: 

 

Bij de deelnemerslijst is alleen de naam, de status en een eventueel door de cursist zelf ingevoerde foto 
zichtbaar en kan de cursist een mail versturen naar de docent en/of de medecursisten : 

 

En tenslotte kan de cursist zijn profiel zien om te controleren of de gegevens die de Volksuniversiteit van 
hem heeft ook kloppen. Op dat scherm is het ook mogelijk om aan te geven dat de cursist niet wil dat 
andere cursisten hem een mail kunnen sturen. Om privacy redenen is deze optie aangebracht. Standaard 
staat deze optie aan zodat cursisten ook email naar elkaar kunnen sturen. Docenten kunnen altijd mails 
naar de cursisten sturen ongeacht deze instelling.  


