Hoe krijg je toegang tot Blackboard?

Waar vind je Blackboard?
Blackboard is een webbased applicatie. Het inloggen op de Blackboard server gaat als volgt:
Start een web browser. Gebruik bij voorkeur Google Chrome (gratis te downloaden op:
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html#) Internet Explorer en Edge leveren vaak
problemen op in het gebruik vanwege de scherp ingestelde beveiliging.
Ga naar de URL: http://leren.saxion.nl . (Tip: Voeg dit adres toe aan uw favorieten!)
Inloggen
 Inloggen doe je met behulp van het account dat je via e-mail hebt ontvangen.
Als je je inlognaam bent vergeten kun je deze opvragen door een mail te sturen naar
backoffice.agz@saxion.nl.


Als je problemen hebt met inloggen kun je een nieuw wachtwoord aanmaken
op http://account.saxion.nl. Zie voor een verdere uitleg Bijlage 1.

Op Blackboard
Als je in Blackboard komt zie je een tabblad staan: “Courses”. Onder dat tabblad staat een kop
Cursuslijst/ My Courses. Klik daar op Instapcursus onderzoekend vermogen (2020-2022) om naar
de e-Learning te gaan.

Ondersteuning
Bij problemen bij het gebruik van Blackboard kun je je vragen per e-mail stellen:
backoffice.agz@saxion.nl
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Bijlage 1: Handleiding wachtwoord vergeten
Met deze handleiding kun je het wachtwoord van jouw Saxion-account opnieuw instellen als je deze vergeten
bent.
Stap

Omschrijving

1

Ga naar account.saxion.nl.

Illustratie

Selecteer “Wachtwoord vergeten”.
Vul bij “Central user account” je
inlognaam in, bijvoorbeeld:

Studenten: 123456


Personeel:abc01



Externen: ext1234567

Vul bij “Enter the security code” de code in
die wordt afgebeeld. Let op: de security code
is hoofdletter gevoelig. Mocht je deze niet
kunnen lezen, klik dan op “Een andere code
genereren”.
Klik op “Doorgaan” om verder te gaan.

2

Vul bij “Answer” jouw privé
e-mailadres in dat bij Saxion bekend is. Klik
op “Doorgaan” om verder te gaan.

3

Als je het privé e-mailadres correct hebt
ingevuld krijg je de melding
“If recognized the Password Reset mail
will be sent”.
Je kunt deze pagina nu sluiten.

Hulp nodig?
Kom je er niet uit en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de Servicedesk IC.
Dit kan door te bellen naar (088 - 019) 3600 of door een melding aan te maken via servicedesk.saxion.nl.
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Open nu je privé e-mailprogramma (welke
hoort bij het e-mailadres dat je in stap 2 hebt
opgegeven).
Open het bericht dat je hebt ontvangen van
Saxion Identity Manager.
Kopieer het eenmalige wachtwoord.

5

Ga naar account.saxion.nl.
Selecteer “Eenmalig wachtwoord (gegeven
door informatiepunt)”.
Vul bij “Central user account” je
inlognaam in, bijvoorbeeld:

Studenten: 123456


Personeel:abc01



Externen: ext1234567

Vul bij “Enter the security code” de code in
die wordt afgebeeld. Let op: de security code
is hoofdletter gevoelig. Mocht je deze niet
kunnen lezen, klik dan op “Een andere code
genereren”.
Klik op “Doorgaan” om verder te gaan.

6

Plak in het veld “Passcode” het in stap 4
gekopieerde eenmalige wachtwoord.
Klik op “Doorgaan” om verder te gaan.

7

Je krijgt nu een bevestiging dat je het
wachtwoord wilt gaan wijzigen.
Klik op “Volgende” om verder te gaan.

Hulp nodig?
Kom je er niet uit en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de Servicedesk IC.
Dit kan door te bellen naar (088 - 019) 3600 of door een melding aan te maken via servicedesk.saxion.nl.
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Klik op “Password requirements” om te
zien waar het wachtwoord aan moet
voldoen.
Vul bij “New password” het nieuwe
wachtwoord in. Bevestig het nieuwe
wachtwoord nogmaals bij “Repeat the
password”.
Klik op “Volgende” om verder te gaan.

9

Indien je de melding “De wijzigingen zijn
met succes opgeslagen” krijgt, dan is je
wachtwoord succesvol gewijzigd.
Klik op “Uitloggen” om af te ronden.

Hulp nodig?
Kom je er niet uit en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de Servicedesk IC.
Dit kan door te bellen naar (088 - 019) 3600 of door een melding aan te maken via servicedesk.saxion.nl.

