Studers biedt twee mogelijke routes voor ROC’s
1.

Student bestelt via Studers/Bundle en zij loggen in via ECK (Educatieve contentketen) en
studenten komen direct in Toets-ICT, zonder opnieuw in te loggen in Toets-ICT.

2.

Student bestelt via Studers/Bundle en zij krijgen een activatiecode van Toets-ICT en studenten
loggen in met gebruikersnaam en wachtwoord in Toets-ICT.

1. Bestelt via Studers/Bundle
en inloggen via ECK
(educatieve content keten)
Zie hieronder.

2. Bestelt via Studers/Bundle maar
inloggen met een gebruikersnaam en
wachtwoord, zie pagina 3.

Wanneer de school route 1 heeft gekozen, zijn er na stap 2 (zie hieronder) twee verschillende opties
voor de studenten:
A. Sommige studenten krijgen een ECK activatiecode, zij dienen de onderstaande stappen 3 tot 8 te
doorlopen.
B. Andere studenten krijgen géén activatiecode te zien en gaan direct door naar stap 6. Zie B voor
verdere instructies op pagina 2.
Optie A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De student gaat naar Bundle https://www.studers.nl/bundle.
Video Youtube “Studers bundle” voor uitleg.
De student klikt op "Mijn aankopen ophalen". De student klikt op "Openen".
Deze activatiecode staat klaar op de Bundle van de student.
De student kopieert deze code. (Code begint met ECK)
De student klikt op: "Ga naar je lesmateriaal".
De student komt dan op een pagina van Instruct terecht.
De student voert de code in en klikt op code activeren.
In Toets-ICT staat het lesmateriaal klaar.
a. Als de student een basismodule of gevorderden module heeft besteld.
i. dan klik je op de oranje knop met je naam, rechtsboven in je scherm en kies je
Licenties
ii. je hebt daar een licentievoorraad en je moet je licentie nog koppelen aan de module
die je gaat volgen. Vraag je docent welke module dat is.
iii. Daarna kun je via het blokje op je home-pagina aan de slag.
b. Als de student een KDDV of MOS-licentie heeft besteld, hoeft de student niets te doen en kan
de student via de blokjes op home-pagina aan de slag.

Als deze procedure eenmalig is doorlopen, kan de student Toets ICT voortaan benaderen via de tegel in
de ELO.
Afbeelding bij stap 2:
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Afbeelding bij stap 4:

Afbeelding bij stap 6

Afbeelding bij stap 8

Optie B
Studenten die géén activatiecode ontvangen wanneer zij op het icoon in hun Bundle klikken, komen direct
op een pagina van Instruct terecht..
(In Toets-ICT staat het lesmateriaal klaar. )
Op deze pagina moeten ze op de oranje knop Toets-ICT klikken.
Nu worden ze in de map ECK van de manageromgeving geplaatst en zijn ze ingelogd.
1) Als er een basismodule of gevorderden module is besteld:
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a.

2)

dan klikken ze op de oranje knop met hun naam, rechtsboven in het scherm en kiezen
ze Licenties.
b. Ze hebben daar een licentievoorraad. De licentie moet nog gekoppeld worden aan de
module. De docent geeft aan welke module dat is.
c. Daarna kunnen ze via het blokje op je home-pagina aan de slag.
Als ze een KDDV of MOS-licentie hebben kunnen ze meteen via de blokjes op je home-pagina aan de
slag

Route 2
Student bestelt via Studers/Bundle en de studenten krijgen een activatiecode van Toets-ICT en loggen in
met gebruikersnaam en wachtwoord in Toets-ICT.
De student moet dan de volgende stappen doorlopen:
1.

De student gaat naar Bundle.
Video Youtube “Studers bundle.
2. De student klikt op "Mijn aankopen ophalen". De student klikt op "Openen".
3. Deze activatiecode staat klaart op de Bundle van de student.
4. De student kopieert deze code. (Code bestaat uit vier blokjes van vier letters/cijfers)
5. Bewaar deze code!
6. Als de student klikt op: "Ga naar je lesmateriaal" kom je op een algemene pagina.
7. Ga naar de omgeving van Toets-ICT via de URL die je van je docent hebt gekregen.
8. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord die je van je docent hebt gekregen.
9. Ga in je eigen omgeving via de oranje button naar “Licenties”.
10. Plak daar de code en klik op activeren.
a. Als je met je code meerdere basis- of gevorderden modules hebt besteld, dan moet je via de
voorraad je Licenties nog koppelen aan een module.
11. Je kunt nu via Home het lesmateriaal starten.
Afbeelding bij stap 2:

Afbeelding bij stap 4:
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Afbeelding bij stap 10
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