
 

 

Open je browser (Edge, Firefox, Google Chrome,…) en ga naar https://elo.cvofocus.be/ 

                  

1. INLOGGEN 

Op de startpagina van het ELO verschijnt rechts het login-scherm.  

 

 

- Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 

o Gebruikersnaam: dit is je voornaam en je familienaam aan elkaar. 

Bv. Jan De man 

gebruikersnaam = jandeman 

o Wachtwoord: dit heb je via je leerkracht of e-mail ontvangen. 

 

- Klik op de groene knop “Aanmelden”. 

 

2. JOUW CURSUSSEN 

Indeling 

Jouw cursussen zijn opgedeeld in verschillende tabbladen: 

- in het eerste tabblad staat een overzicht van alle cursussen waarvoor je bent ingeschreven,  

- in het tweede tabblad “Info” kan je o.a. het onderdeel “Info cursisten” vinden met praktische info over 
ons centrum (bv. onze telefoonnummers e.d.).  
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Raadplegen van een cursus 

Je kan een cursus raadplegen door erop te klikken. Hierdoor beland je in onderstaand scherm.  

 

 
 

Hier bevinden zich alle koppelingen naar Documenten, Aankondigingen, links, kalender, opdrachten,…  

- Mogelijks zie je hier meer of minder opties, alles is afhankelijk van wat jouw leerkracht exact voor 

deze cursus actief heeft gezet. 

- Zie je een oranje bolletje? Dan is er net iets nieuws door de leerkracht toegevoegd. 

- Is er iets niet zo duidelijk? Vraag zeker extra uitleg aan je leerkracht. 
 

 

Overzicht van de meest gebruikte opties 

  
 

 

 

Aankondigingen 

 

Via deze weg houden we je op de hoogte van nuttige en belangrijke informatie 

aangaande de cursus(sen) waarvoor je bent ingeschreven. Eventueel word je zelfs 

via e-mail verwittigd wanneer een nieuwe aankondiging werd toegevoegd. 

 

 

Documenten 

 

Download allerlei computerbestanden (documenten) die je leerkracht op zijn 

cursussite ter beschikking stelt. PDF, Word-documenten, Excel-documenten, 

PowerPoint-presentaties, foto’s ... 

 

 

 

Links 

 

Hier zijn nuttige links samengebracht, handig om snel een website te bezoeken. 

 

 

Kalender 

 

Hier worden alle agenda-items gebundeld uit alle cursussen die je volgt. 

Je kan een overzicht opvragen per maand, per dag,… 

Als je op een item klikt, zie je meer info. 

 

 

 

Opdrachten 

 

Via het onderdeel Opdrachten kan je leerkracht je een opdracht geven. Hier kunnen 

ook documenten en afbeeldingen worden aan toegevoegd. De leerkracht kan ook 

een uiterste datum voor het indienen van de opdracht doorgeven. 

Jouw ingezonden opdrachten kan je altijd opnieuw raadplegen maar je kan ze niet 

meer aanpassen. 

 

Voor meer info over deze en andere opties kan je zeker terecht bij je leerkracht. 
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3. JOUW ACCOUNT 

Alle gegevens van jouw account kan je terugvinden bovenaan rechts. Klik op de afbeelding en dan op “Mijn 

account” om verder te gaan. 

 

 
 

Profielfoto aanpassen 

- Ga hiervoor naar “Profielfoto”  
 

 
 
 

- Via bladeren ga je naar de foto die je op voorhand op je computer had klaargezet en klik op de knop 
“Opslaan”. De foto is dan aan je profiel toegevoegd. 
 

 
 

Wachtwoord en/of e-mail wijzigen 

- Ga naar “Account” 

- Controleer je e-mailadres en pas aan indien nodig. Je geeft best een e-mailadres op waarop je 

makkelijk te bereiken bent. Dit adres wordt ook gebruikt wanneer je het wachtwoord mocht vergeten 

zijn. Standaard is er vaak al een e-mailadres opgenomen in je profiel. Dit is het e-mailadres dat je 

opgaf bij je inschrijving.  

- Onderaan kan je ook je wachtwoord wijzigen. 

Na alle aanpassingen klik op je op de knop “Opslaan”. 
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Gebruikersinstellingen 

In dit tabblad kan je o.a. de taal instellen, de standaardweergave van je kalender enz. 

 
 
Uitloggen 

Om correct uit te loggen klik je op de knop “Afmelden” (rechts bovenaan). 
 

 

4. PROBLEMEN MET INLOGGEN? 

Indien je gebruikersnaam niet klopt of indien het inloggen problemen geeft, contacteer dan Joeri Sens 
(joeri.sens@cvofocus.be). 


