Hoe kan ik gebruik maken van de online leeromgeving van Avicenna?
Stap 1: Registreren
Om gebruik te kunnen maken van de online leeromgeving van Avicenna, is het noodzakelijk om je eerst
te registreren met je profiel. Deze kun je zelf aanmaken. Dat gaat als volgt:
1. Ga naar https://avicenna.empoweredlearning.nl/
2. Rechts bovenaan deze pagina zie je in de menubalk de mogelijkheid tot inloggen op je account of je te
registeren. Kies voor deze laatste, als je voor de eerste keer gebruik gaat maken van deze omgeving.

3. Er opent een registratie pagina, waar je gegevens kunt invullen. Let op: je gebruikersnaam en
wachtwoord kies je zelf, hier kun je de volgende keren weer mee inloggen. Kies dus een voor jou handige
gebruikersnaam. Klik, nadat je alles hebt ingevuld, op registreren.

4. Je krijgt nu een mail op het door jou opgegeven mailadres, waarmee je je mailadres en account dient te
bevestigen. Krijg je de mail niet binnen, kijk dan even in je spam box. In de mail kun je klikken op de
bevestigingslink, zodat we zeker weten dat jij degene bent die het profiel heeft aangemaakt.

Stap 2: Inloggen
Nadat je jezelf als gebruiker hebt geregistreerd, kun je inloggen bij de online leeromgeving en kun je
jezelf koppelen aan een leergang. Dat gaat als volgt:
5. Ga weer naar de online leeromgeving (https://avicenna.empoweredlearning.nl/), maar klik nu rechts
bovenin op inloggen en log in met je net aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.

6. Je bent nu ingelogd en kunt gebruik maken van de online omgeving. Om jezelf toe te voegen aan de juiste
opleiding, klik je bovenin de menubalk op Aanmelden Opleiding. Er opent zich dan een nieuw invulveld.

7. Vul in dit inschrijfveld de code in die je hebt gekregen van de projectmanager in de uitnodigingsmail.
(het makkelijkste is om deze code even te kopiëren uit dit bestand en vervolgens te plakken). Klik
vervolgens op Aanmelden.

8. Je bent nu toegevoegd aan de online leeromgeving van de leergang die jij gaat volgen. Je kunt deze
terugvinden onder ‘Mijn opleidingen’ boven in de menubalk. Klik hem aan en je kunt starten met de online
voorbereidingen op jouw fysieke deelname!

Veel succes!
Mocht je verdere vragen hebben, of lukt het niet om in te loggen, neem dan contact met ons via telefoonnummer
0570 – 76 00 00

