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AANMELDEN LEERPLATFORM LBC 

 

 

Gebruik voor het Leerplatform best de browser “Mozilla 
Firefox” of “Google Chrome”. 

 

1. Aanmelden 
Open jouw browser en typ de URL www.nieuwlpf.lbconderwijs.be in  

 

 

• Je komt terecht in het aanmeldingsscherm 
 

 

  

http://www.nieuwlpf.lbconderwijs.be/
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• Typ je C-nummer in dat je terugvindt op de inschrijvingsfiche 
o Let op de 0 is echt een nul 
o Lbccursist  2 x C in het midden 

• Geef het “Tijdelijke wachtwoord” in dat je terugvindt op de inschrijvingsfiche 

 

 

2. Wachtwoord Aanpassen 
Als je bent aangemeld, kom je terecht in de omgeving van het Leerplatform. Als je 
wil (aanbevolen) kan je nu jouw wachtwoord aanpassen. 

OPGELET!  Gebruik hier hetzelfde wachtwoord dat je gekozen hebt voor 
OFFICE 365. 

• Klik in de Homepagina op “Bewerk profiel” 
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• Als je wil, kan je hier een afbeelding plaatsen van jezelf 

 

 

 

• Maar je kan ook het wachtwoord hier wijzigen 
• Vul eerst het “Tijdelijke Wachtwoord” in 
• Daarna 2 x het gekozen wachtwoord dat gelijk is aan dat van Office 365 

 

 

 

• Klik tot slot op “Bewaar Instellingen” 

 

 

 

3. Mijn Cursussen 
Als dit allemaal geregel is (dat hoef je maar 1 x te doen) kom je terecht in de 
omgeving van het Leerplatform.  

Klik op “Mijn Cursussen” en je ziet een overzicht van alle modules waar jij voor bent 
ingeschreven. 
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4. Mogelijkheden binnen een module 
Als je op de cursus klikt, dan gaat er een nieuw venster open waar je de 
mogelijkheden ziet van deze module: 

• Leerpad 
• Agenda 
• Studentenpublicaties 
• Puntenboekje 
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5. Leerpad 
Het leerpad geeft de verschillende lessen weer die je moet doorlopen. Hier vind je 
ook de oefeningen en de opdrachten die je zal moeten maken en indien.  
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6. Opdracht Indienen 
Jouw docent kan vragen om een opdracht in te dienen via het Leerplatform 

• Ga terug naar het overzicht van de module via het “Huisje” 
• Kies voor “Sutdentenpublicaties” en kies de desbetreffende opdracht 

 

 

• Kies voor “Upload My Assignment” 

 

 

 

• Je kan nu de opdracht direct in het venster slepen 
• Of je kan “Bladeren” naar de map waar de opdracht staat 
• Dubbelklik op de opdracht. Als alles goed gegaan is, krijg je de volgende 

melding: 

 

• Jouw docent kan de opdracht nu zien en deze corrigeren. 
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7. Afmelden 
Als je klaar bent met werken, dan kan je eventueel afmelden. 
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