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LEERPORTAAL CÉDRIC HÈLE INSTITUUT 

 

Welkom op ons Leerportaal! Je vindt heel wat online cursussen terug op dit platform.  

 

1. AANMELDEN 

 

Je komt op ons Leerportaal terecht door te surfen naar https://chicom.lmshost.nl. Op deze pagina 

kan je je aanmelden. 

- Gebruikersnaam = jouw persoonlijk e-mailadres 

- Wachtwoord = Na je aanvraag om een account te maken op dit Leerportaal krijg je een 

automatische mail waarin je jouw gebruikersnaam en wachtwoord terugvindt. Je moet dit 

wachtwoord wijzigen bij de eerste keer inloggen. Onthoud dit wachtwoord goed, zodat 

je de volgende keer opnieuw kunt inloggen. Daarna klik je op ‘Login’. 
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2. HOMEPAGINA 

Nu je bent ingelogd, kom je op onze homepagina terecht. Hier zie je 4 grote knoppen:  

- Mijn cursussen 

- Catalogus 

- Mijn certificaten 

- FAQ 

 

MIJN CURSUSSEN 

De knop ‘Mijn cursussen’ is de eerste knop op de homepagina. Hier vind je alle cursussen waarvoor 

je ingeschreven bent.  

Wanneer je hierop klikt, vind je een overzicht van alle cursussen die je nog niet hebt opgestart of 

volledig hebt afgerond.  

 

Wanneer je naar ‘mijn cursusoverzicht’ gaat, vind je een overzicht van alle cursussen waarvoor je 

(ooit) bent ingeschreven. Je kan via deze weg een cursus opnieuw opstarten door op het 
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tandwieltje te klikken en dan op starten te duwen. Opgelet: je zal alleen kunnen herstarten tijdens 

de maand dat je toegang hebt gekregen tot deze cursus. Na deze maand kan je de cursus niet meer 

bekijken.  

 

CATALOGUS 

Onder ‘catalogus’ vind je al onze gratis cursussen. Door op onze catalogus te klikken, krijg je een 

overzicht van alle modules die we gratis aanbieden. Zodra je op de gewenste module klikt, kan je 

jezelf inschrijven en krijg je meteen toegang tot de cursus.   

 

MIJN CERTIFICATEN 

Voorlopig maken we geen gebruik van certificaten. Je zal onder deze knop dus niets terugvinden. 

Deelnameattesten worden na afloop per mail verstuurd.  

FAQ 

De laatste knop ‘FAQ’ ofwel ‘Frequently Asked Questions’ bevat dit document. Je vindt hier hopelijk 

een antwoord terug op al jouw vragen en onduidelijkheden betreffende dit Leerportaal. Mocht je 

toch geen antwoord op je vraag hebben gevonden, kan je via het ‘@’-symbool rechts bovenaan de 

homepage makkelijk een mailtje sturen naar info@cedric-heleinstituut.be.  

3. ALGEMEEN 

Onze cursussen kunnen zowel op een computer als op een smartphone of tablet gevolgd worden. Op 

een computerscherm komen ze het beste tot hun recht.  
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Wanneer je op een cursus klikt, lees je eerst de instructies. Er wordt meestal eerst een korte 

samenvatting gegeven. Onder deze samenvatting vind je de menuslide, wat je een overzicht biedt 

van alle hoofdstukken die je zal doorlopen. Wanneer je klaar bent om er aan te beginnen, kan je op 

de knop ‘start les’ of ‘start cursus’ klikken, vanboven aan de pagina. Je kan dan alle lessen doorlopen.  

De cursus start vanzelf met het eerste hoofdstuk. Door naar beneden te scrollen, zal je steeds meer 

tekst zien verschijnen. Af en toe zal je een vraag moeten beantwoorden, kaartjes omdraaien of tekst 

uitklappen. Hoe je dit exact doet, wordt meestal erboven uitgelegd. In sommige cursussen zijn ook 

filmpjes verwerkt. Je ziet op het filmpje een ‘play’-icoontje staan. Daar klik je op om het filmpje te 

starten of te pauzeren.  

Als je niet verder kan, onderzoek dan even of je alles hebt bekeken op de pagina. Soms is het 

ingesteld dat je pas verder kan, wanneer je alle informatie hebt bezocht of alle opdrachten hebt 

volbracht. Het kan uiteraard ook zijn dat je op het einde van de module zit. 

Wanneer je geen tijd meer hebt om de cursus volledig af te ronden, kan je hem sluiten. Ons 

Leerportaal onthoudt tot waar je bent gekomen. Wanneer je op een ander tijdstip de cursus wil 

afwerken, kan je deze hervatten door terug op ‘starten’ te klikken. Normaal gezien start de cursus 

dan het hoofdstuk of de les waar je gebleven was.  

Wanneer je vast zit of problemen ervaart, stuur dan gerust een mailtje naar info@cedric-

heleinstituut.be.  

Veel succes! 
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