
 

 

 

Jouw opleidingsmateriaal op onze Campus: stappenplan en richtlijnen 

1. Stappenplan: je opleidingsmateriaal op de Campus van het OFO 

zetten en beheren 
 

Stap 1   

De projectleider van het OFO mailt jou met de vraag ons je opleidingsmateriaal in elektronisch 

formaat te bezorgen. 

Bijlagen bij de mail:  

 OFO-templates voor PowerPoint en Word 

 Dit document, met het stappenplan en de richtlijnen 

Stap 2   

Jij, als opleider, mailt ons de nodige documenten en gegevens. 

 Mail ons je opleidingsmateriaal vormgegeven volgens onderstaande richtlijnen én met 

gebruik van de template (indien word of PPT) 

 Mail ons ook je rijksregisternummer (alleen als je nog geen login hebt voor de Campus) 

 

Stap 3 

De projectleider van het OFO kijkt je materiaal na en zet het online 

 Hij kijkt na of je gewerkt hebt volgens onderstaande richtlijnen 

 Hij zet je materiaal om in PDF-vorm 

 Hij zet het online op de Campus 

 Hij stuurt je een mail  

o om je te melden dat je materiaal op de Campus staat  

o met (eventueel) je gebruikersnaam en wachtwoord voor de Campus 

  



 

 

 

Stap 4 

Jij kan nu inloggen op de Campus en kan eventueel de deelnemers verwittigen als ze al iets naar 

de eerste les moeten meebrengen 

 kijk na of al je doorgegeven materiaal op de Campus staat 

 voeg eventueel zelf materiaal op de Campus toe. Opgelet: gebruik hiervoor een versie 

2003 of een oudere versie van Microsoft Office. We vragen je eventuele aanpassingen 

aan je syllabus als erratum toe te voegen en niet in je syllabus zelf te veranderen. Zo zien 

de deelnemers duidelijk wat je aanpast. 

 maak op de Campus een mapje ‘documenten om af te drukken’ waarin je alles plaatst dat 

de deelnemer moet afdrukken om mee te brengen, zoals oefeningen, templates om in te 

vullen, enz. 

 verwittig de deelnemers als ze de eerste opleidingsdag al iets moeten meebrengen. Dat 

doe je zo: 

o Klik op de titel van je opleiding  

o Klik op het potloodsymbool    boven het vakje ‘opstellen’  

o Schrijf eerst je naam en dan het bericht voor je deelnemers. Bijvoorbeeld: Ellen 

De Groot: ‘kan iedereen tegen de eerste dag pagina 1-5 van de syllabus op 

papier meebrengen?’ 

o Klik op opslaan. Alle deelnemers van de opleiding zien jouw mededeling zodra 

ze ingelogd zijn.  

 

De deelnemer krijgt toegang tot de Campus vijftien dagen voor de opleiding start. De toegang 

blijft een jaar lang geldig. In onze uitnodiging voor de opleiding vragen we de deelnemer al om 

voor de eerste opleidingsdag al eens in te loggen op de Campus, zodat ze jouw meldingen dan al 

kunnen lezen.  

 

2. Richtlijnen voor elektronisch opleidingsmateriaal 
 

Elektronisch formaat 

Bezorg ons je materiaal in één van deze formaten:  

 Word documenten (gebruik de OFO-template) 

 

 Excel documenten (geen template) 

 

 Powerpoint presentaties (gebruik de OFO- template) 



 

 

Opgelet: Je mag geen eigen logo’s gebruiken. 

Structuur en vorm van je documenten 

 Voor lange documenten: een aanklikbare inhoudstafel 

 

 Uitlijning: links 

 

 Lettertype: arial 11 

 

 Interlinie: 1 

 

 Paginanummers (word) of slidenummers (PPT) 

 

 Benadrukken: in vet. Dus geen cursief, onderlijning, drukletters, … 

 

3. Hulp nodig of vragen? 
 

Heb je problemen met de templates, inhoudstafel, …? Of wil je graag feedback over je syllabus? 

Bij het OFO zijn experts die je syllabus eens kunnen bekijken en je tips kunnen geven om je 

syllabus vorm te geven, te structureren en/of vlot leesbaar te maken.  

Contactpersonen 

 voor hulp met de Campus (paswoord vergeten, documenten uploaden, …): 

helpdesk.Campus@ofoifa.fgov.be 

 

 voor hulp met het elektronische formaat en de vormgeving (templates gebruiken, 

inhoudstafel maken, …) : paperless@ofoifa.fgov.be 

 

 voor feedback en advies over leesbaarheid, structuur, enz. : contacteer je projectleider 
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