e-Learning
Handleiding
voor de
Groepsverantwoordelijke

1. Intro
In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je nieuwe leden van uw club kunt
toevoegen aan de groep waarvoor u verantwoordelijk bent. Ook verder hoe je de gegevens
kunt raadplegen.

2. Stap per stap
•

Log je aan via Drillster.com in de rechterbovenhoek.
https://www.drillster.com

•

Ga vervolgens naar “Groepen”

•

Ga verder in de groep

•

Als je enkel 1 lid wil toevoegen, dan kan je de oranje bol klikken. OPGELET! Als je
per lid werkt, dan gaat de persoon een mail ontvangen in de taal van de groep. VHL
clubs is NL en LFH is FR.

•

Vul email en naam in en vink het 2e vakje uit. Dan “Uitnodigen”.

De andere optie is om meerdere leden in 1 keer op te laden. Dit vind je rechts als je in het
overzicht van de groep bent.

•

Hiervoor gebruik je volgend Excel formaat.

Drillster - Bulk
upload - NL.xlsx

•

Kopieer de 3 kolonnes.

•

Plak ze hier en vink het 1e vakje uit. Dan “Importeer”.

•

Bij het toevoegen van leden kan Drillster een foutboodschap geven. Dit heeft te
maken met verkeerde emailadressen. De meest voorkomende fouten vind je terug
in de bovenstaande Excel (formaat).

•

OPGELET! Soms gaat een lid u ook een verkeerd gespelde emailadres toesturen
(jefe.vanpiperzeel@fluiten.be). Als de extensie correct is, dan gaat Drillster die ook
opladen. Later komen ze er achter en krijg je de correcte spelling
(jefke.vanpiperzeel@fluiten.be). Graag het correcte emailadres naar mij opsturen (
arbitrage@hockey.be ) en NIET opladen. Als je dat toch doet, dan zijn er voor die
persoon 2 emailadressen opgeladen en zullen we genoodzaakt zijn de 2 accounts te
factureren …

3. Geldigheid account
Men heeft altijd 1 emailadres nodig per persoon. Dit is uitermate belangrijk, want
alle examens zijn gelinkt aan het emailadres. Dus als je 1 email krijgt voor 3 leden (papa,
zoon, dochter), dan gaat Drillster GEEN foutboodschap geven, maar gaat ook maar de 1e
naam opladen en kan je ook maar 1 examen Indoor en Outdoor afleggen.
De mail die de leden krijgen heeft een link die ze moeten gebruiken om de e-Learning
te doen. OPGELET! Deze link is maar 1 maand geldig en dus moeten de leden een
wachtwoord aanmaken. De account daarentegen is 1 jaar geldig, zelfs na het afleggen van
de examens, kunnen ze nog opnieuw de oefeningen doen. Als ze slagen in hun examen
moeten ze niet opnieuw een examen afleggen voor “fun”, want er is een bijkomende kost
per examen dat afgelegd wordt.
Als ze na een maand de mail openen, dan kunnen ze of kunt u via de volgende
stappen hun account weer opstarten.
https://hockeyumpire.drillster.net/

s

4. Overzicht raadplegen
Via “Drills” en “Resultaten bekijken” kan je zien of de leden al begonnen zijn met de
e-Learning en of ze al dan niet de oefeningen hebben gedaan voor ze aan de examens
begonnen.

5. Toetsen raadplegen
Via “Toetsen” en “Resultaten bekijken” kan je zien of de leden al dan niet geslaagd
zijn in hun examen en als ze het in 1 of 2 keer hebben gedaan.

6. Uitschrijven van deelnemers
Via “Deelnemers” kun je alle leden zien die ingeschreven zijn in de groep. De deelnemers zijn
gerangschikt volgens inschrijvingsdatum. Door het vakje aan te vinken en dan op
“ontkoppel” te drukken kan je de deelnemer uitschrijven.

Het is mogelijk om in één operatie meerdere deelnemers uit te schrijven. Daarvoor moet je
meerdere deelnemers aanvinken en dan “ontkoppelen” gaan selecteren in de menulijst

Een bericht zal verschijnen om te vragen of je de deelnemers wilt uit schrijven. Je klikt op
“Ontkoppelen” en alle aangevinkte deelnemers worden uitgeschreven.

7. OPGELET!
Met uw nieuwe toegang hebben jullie voorlopig meer rechten dan nodig. Graag enkel
de rechten gebruiken voor wat hierboven vermeld wordt. Als je bijvoorbeeld een Drill
verwijdert, dan gaan alle resultaten verdwijnen van alle leden in de groep. Zelfde verhaal
voor een lid. Ook geen toetsen aanmaken of andere wijzigingen doorvoeren!
Alvast bedankt voor de medewerking!

