
	

Handleiding deelnemen aan een online bijeenkomst met BigBlueButton 
Voor cursisten 

Om deel te kunnen nemen aan een online bijeenkomst in BigBlueButton moet je laptop/pc aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn de volgende 
voorwaarden: 
! Buiten DJI-netwerk inloggen 
! Browser Chrome of Firefox 
! Laptop/PC moet voorzien zijn met een microfoon, camera/webcam, audio-voorziening 
! Aanbeveling: gebruik een oortje 

Deelnemen aan live online bijeenkomst door de cursist 
 
Hieronder zijn de stappen beschreven die een cursist moet volgen om deel te kunnen nemen aan een online bijeenkomst in BigBlueButton (afge-
kort BBB): 
1. Log in op Sophie (voor DJI: https://sophie.oidji.nl, voor Ketenpartners: https://keten.sophie.oidji.nl) 
2. Ga naar ‘Mijn ontwikkeldossier’ 
3. Kies tabblad ‘inschrijvingen’ 
4. Kies sub tabblad ‘Actueel’ 
5. Klik op het plusje (+) van de opleiding waar je op dat moment aan wilt deelnemen 
6. Klik vervolgens op het icoontje ‘Naar online omgeving’ 

" Je ziet tegels met de modules en eventuele examens van die opleiding. 
7. Klik op de de tegel “Online bijeenkomst”  

" Je ziet een tekst en daaronder een link met de naam “online bijeenkomst”.  
" Lees de tekst en klik daarna op de link 

8. Er wordt een nieuw tabblad geopend. Klik op ‘Deelnemen aan sessie’ 
9. Er wordt wederom een nieuw tabblad geopend waarin gevraagd wordt ‘hoe je wilt deelnemen aan de sessie’. Klik op ‘Microfoon’ 
10. Volg hierna de aanwijzingen op, op het scherm. 

Hierna volgen screenprints van de stappen 5 t/m 9. 
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Screenprint stap 5: Klik op het plusje (+) van de opleiding waar je op dat moment aan wilt deelnemen 
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Screenprint stap 6: Klik vervolgens op het icoontje ‘Naar online omgeving’ 
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" Je ziet tegels met de modules en eventuele examens van die opleiding. 
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Screenprint stap 7: Klik op de de tegel “Online bijeenkomst”  
" Je ziet een tekst en daaronder een link met de naam “online bijeenkomst”.  
" Lees de tekst en klik daarna op de link 
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Screenprint stap 8: Je ziet op je scherm het bijeenkomstnummer gevolgd door de modulenaam en een button ‘Deelnemen aan ses-
sie’ verschijnen. Klik op ‘Deelnemen aan sessie’ 

 

Screenprint stap 9: Klik op ‘Microfoon’ 

 6


	Handleiding deelnemen aan een online bijeenkomst met BigBlueButton
	Voor cursisten
	Deelnemen aan live online bijeenkomst door de cursist

