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Je gaat een opleiding of cursus volgen waarbij je toegang krijgt tot de Digitale Wateropleidingen 

(DWO). Op de Digitale Wateropleidingen vind je belangrijke informatie over de opleiding, zoals 

handouts van presentaties en oefenvragen. Wateropleidingen gebruikt de DWO om je op de hoogte 

te houden van belangrijke mededelingen met betrekking tot de opleiding. 

 

Ook kun je op de DWO actief aan de slag met het lesmateriaal, bijvoorbeeld door oefenvragen te 

maken, filmpjes te bekijken en relevante achtergrondinformatie te lezen. Met de DWO kun je op 

ieder gewenst moment het lesmateriaal raadplegen via zowel computer, tablet als smartphone. 

 

Via de DWO kun je daarnaast discussiëren met mede-cursisten en vragen stellen aan 

Wateropleidingen en de docenten. Je kunt dus ook buiten de lesdagen om vragen stellen, 

discussiëren over praktijkproblemen, tips uitwisselen, enzovoort. 

 

Veel online leerplezier! 
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Inloggen op de DWO 
Om in te loggen volg je de volgende stappen: 

1. Ga om in te loggen eerst naar de portal via de website of via portal.wateropleidingen.nl.  

2. Log in met de gegevens die je per mail hebt ontvangen.  

3. Klik op de knop ‘DWO’ om naar jouw DWO profiel te gaan.                                                   

4. Je ziet nu je persoonlijke dashboard, met een overzicht van je opleidingen, mededelingen en 

reacties die geplaatst zijn, en een overzicht van je docenten en medecursisten.  

5. Klik op het blok met de naam van de opleiding om de cursuspagina te openen.  

 

  

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 
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Wachtwoord vergeten 
Weet je je wachtwoord van de portal niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan bij 

Wateropleidingen. 

 

Resultatenoverzicht 
Om je behaalde resultaten of voortgang van de oefeningen in de DWO in te zien klik je rechts 

bovenaan op het pijltje naast je naam en selecteer je ‘Resultatenoverzicht’. Je ziet vervolgens het 

onderstaande scherm: 
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Account instellingen 
Om je account instellingen aan te passen klik je rechts bovenaan op je naam en vervolgens op 

‘Account instellingen’.  

   

Bij je account instellingen kun je de volgende dingen doen: 

• Een profielfoto toevoegen 

• Het wijzigen van je wachtwoord 

• Een biografie toevoegen, die zichtbaar is voor medecursisten en docenten 

• Een link naar je Skype, LinkedIn, Facebook en/of Twitter account toevoegen 

• Het wijzigen van je persoonsgegevens  

 

Klik na je aanpassingen op ‘Opslaan’, om de wijzigingen op te slaan. 

 

Overige instellingen 
Van iedere mededeling of reactie op de DWO krijg je een bericht (notificatie) in je mailbox. Het is 

mogelijk om deze instellingen aan te passen: 

• Je kunt kiezen van welk type bericht je een mail wilt krijgen, door simpelweg aan of uit te 

vinken welke berichten je wilt ontvangen. 

• Je kunt de frequentie van de notificaties instellen. Standaard worden alle mails direct 

verstuurd. Dit kan ook dagelijks of wekelijks.  

 

Klik na je aanpassingen op ‘Opslaan’, om de wijzigingen op te slaan. 

 

Zet de meldingen nooit helemaal uit. Wateropleidingen informeert je over je opleiding via de DWO. 

Als je de meldingen uit zet, kun je bijvoorbeeld een belangrijke mededeling  missen. 
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Indeling van de cursusomgeving 
De onderstaande afbeelding geeft de standaard opbouw van de cursusomgeving weer. Per opleiding 

kan deze indeling deels verschillen. De werking is gelijk. 

 

  
In de blokken met gekleurde 

bolletjes ervoor vind je per 

lesdag de eventuele 

voorbereiding, opdrachten 

en lesmateriaal. 

In de rechter blokken vind 

je de logistieke informatie , 

zoals de berichten, 

begeleiderslijst en de 

discussiepagina.  

 

Aan de linkerkant van het 

scherm is de zogenoemde 

“Learning Journey” te 

vinden. De gesloten rondjes 

betekenen dat deze 

activiteit afgesloten is. Is 

het rondje nog open, dan is 

deze activiteit nog niet 

afgerond. 
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Berichten ontvangen en versturen 
Via de DWO kun je berichten sturen naar medecursisten, docenten en medewerkers van 

Wateropleidingen. Ook kan je mededelingen of berichten ontvangen en plaatsen op de 

discussiepagina, zoals berichten die door Wateropleidingen of docenten gestuurd worden. Deze 

berichten zijn voor iedereen zichtbaar. 

 

Je vindt de berichten aan de rechterkant van de cursuspagina of via de knoppen rechts bovenaan. 

Klik op ‘Nieuw bericht’ om een nieuw bericht te sturen. Klik op ‘Berichten & Notificaties’ om naar je 

al je berichten  te gaan. Dit werkt als een mailbox. 

 
 

Contact met Wateropleidingen via de DWO 
Wanneer je een persoonlijk bericht stuurt naar een medewerker van Wateropleidingen kun je binnen 

twee werkdagen een reactie terug verwachten. Wil je sneller een reactie, bel dan met je 

contactpersoon binnen Wateropleidingen. 

 

Contact met je medecursisten en docenten  
Als je informatie (bijvoorbeeld een link of Youtube filmpje) of een vraag wilt delen met je 

medecursisten dan kun je klikken op ‘Open discussie’ in het blok ‘Discussie’. Je ziet nu alle 

discussieberichten.  

 

1. Geef eerst het onderwerp aan.  

2. Typ dan je bericht. Je kunt een of meerdere bestanden of linkjes toevoegen. Dit bestand mag  

elk maximaal 32 MB groot zijn. Je medecursisten, docenten en de medewerkers van 

Wateropleidingen kunnen dit bericht lezen en er op reageren. 

3. Om het bericht te delen klik je op ‘Plaats bericht’. 
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De MemoTrainer  
Een aantal opleidingen van Wateropleidingen is voorzien van een MemoTrainer. De MemoTrainer is 

een tool waarmee je oefenvragen die op de DWO staan extra kunt oefenen. Dit kan via de computer 

of laptop, maar ook in de A New Spring app (deze versie is er zowel voor iPhone, iPad en Android).  

 

Via de MemoTrainer worden er oefeningen voor je aangemaakt. Op basis van je resultaat (welke 

vragen heb je goed beantwoord en welke fout) bepaalt het systeem welke onderwerpen je extra 

moet oefenen. Vragen die je fout had zullen dus vaker in de MemoTrainer terugkomen dan vragen 

die je goed had beantwoord. 

 

Om te weten te komen of je opleiding voorzien is van een MemoTrainer, kijk je op de cursuspagina. 

Als je daar aan de rechterkant het volgende menu ziet staan, dan is de MemoTrainer beschikbaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe oefen ik via de MemoTrainer? 
Let op! Om met de MemoTrainer aan de slag te gaan moet je eerst op de DWO een les met 

oefenvragen doorlopen hebben. Pas als je een les met oefenvragen op de DWO hebt voltooid, 

worden de vragen in de MemoTrainer actief. (Dit geldt niet voor het bekijken van lesstof of hand-

outs). 

 

Je kunt een aantal onderdelen van de MemoTrainer zelf instellen: 

1. Ga naar de cursuspagina, en klik in het menu van de MemoTraining op ‘MemoTrainer-

instellingen’. 

2. Je kunt vervolgens de volgende opties instellen: 

• Bij ‘trainingstype’ kun je aangeven of je wilt oefenen voor een bepaalde datum. Ook 

kun je hier aangeven uit hoeveel vragen een memotraining maximaal mag bestaan. 

• Bij ‘trainingsniveau’ kun je bepalen hoe intensief de memotrainingen zullen zijn, 

oftewel hoe vaak je vragen goed moet beantwoorden voordat ze niet meer in de 

memotrainer terug komen. Standaard staat deze instelling op niet herhalen. Wil je 

vragen extra maken, zet dan een ‘extra oefening’ aan. 

• Bij ‘weekindeling’ kun je kiezen op welke dagen je een memotraining wilt maken, en 

of je per mail herinnerd wil worden aan nieuwe/openstaande memotrainingen. 
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De A New Spring app 
Om de DWO en/of de MemoTrainer te bekijken kan je de gratis A New Spring app downloaden. Volg 

hiervoor de volgende stappen: 

1. Zoek in de App Store naar  ‘A New Spring’ om de app te vinden. 

2. Download de app en open hem.  

3. Vul bij omgevingslink de link in die je normaal ook gebruikt om in te loggen via de computer: 

http://wateropleidingen.anewspring.nl. Je ziet nu onderstaande scherm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Je gebruikersnaam bestaat uit je mailadres. Klik vervolgens op ‘Wachtwoord aanvragen’. Vul 

het nieuwe wachtwoord in.  Klik na invullen op ‘Login’. 

 

 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze handleiding, neem dan contact op met 

de opleidingscoördinator of de medewerker opleidingen. 

http://wateropleidingen.anewspring.nl/

