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Docent

Waar vind ik de digitale leeromgeving?

Via mijn.boomberoepsonderwijs.nl log je in op 

je eigen omgeving. Je kunt hier nieuwe licenties 

activeren en je vindt een overzicht van jouw 

actieve, verlopen en te verlengen licenties. Via je 

actieve licenties klik je eenvoudig door naar de 

digitale leeromgeving of methodesite.

Online instructievideo’s

We ondersteunen je met gebruikershandleidingen 

en instructievideo’s. Zo kun je altijd terugvinden 

hoe je met onze digitale leeromgeving werkt.

Hulp nodig? Bekijk instructievideo’s door de

QR-code te scannen.

1. Hoe kan ik een

docentlicentie aanvragen?

Om toegang te krijgen tot de 

digitale leeromgeving heb je een 

docentlicentie nodig. In deze video zie 

je hoe je de licentie aanvraagt. 

Scan de QR-code

2. Hoe kan ik een licentie

activeren of verlengen?

Vervolgens activeer je jouw licentie.

Bekijk hiervoor de video. 

Scan de linker QR-code

Heb je al een licentie?

Dan kun je deze verlengen.

Scan de rechter QR-code

3. Hoe kan ik groepen

aanmaken en beheren? 

Voordat je opdrachten kunt

opgeven, moet je eerst een groep 

(klas) aanmaken. Bekijk de video

voor een korte instructie.

Scan de QR-code

4. Hoe kan ik opdrachten

opgeven/nakijken?

In deze video zie je hoe je 

opdrachten opgeeft en welke 

nakijkmogelijkheden er zijn.

Scan de QR-code
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Hoe ga je te werk?
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Student/leerling

Waar moet ik bestellen?

Heb je nog geen toegang tot de digitale 
leeromgeving?

Je bestelt jouw leermiddelen het goedkoopst via 
webshop.boomberoepsonderwijs.nl.

1. Jouw studentenaccount 

aanmaken

Ben je student of leerling?

En wil je aan de slag in de digitale 

leeromgeving? Dan heb je een 

account nodig. In deze video 

vertellen we je hoe je dit aanmaakt.

Scan de QR-code

2. Licentie activeren

Jouw lesmateriaal kun je pas 

bekijken wanneer je jouw 

licentie hebt geactiveerd.

In deze video zie je hoe je dit 

doet.

Scan de QR-code

3. Aanmelden voor een groep

Heeft jouw docent je een

groepscode gegeven?

Bekijk in deze instructiefilm hoe 

je je aanmeldt voor een groep.

Scan de QR-code

4. Maken en inleveren van 

opdrachten

Bekijk deze video om te zien 

hoe je de opdrachten die jouw 

docent heeft opgegeven, maakt 

en inlevert.

Scan de QR-code

Online instructievideo’s

We ondersteunen je met gebruikershandleidingen 

en instructievideo’s. Zo kun je altijd terugvinden 

hoe je met onze digitale leeromgeving werkt.

Hulp nodig? Bekijk instructievideo’s door de

QR-code te scannen.
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