Beste student,
Stenden hogeschool kent verschillende digitale informatiebronnen die voor studenten beschikbaar zijn. In
dit document hebben we de vijf belangrijkste voor je op een rijtje gezet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het lokale netwerk
Blackboard (ELO)
Intranet
E-mail
Progress
Draadloos Netwerk Locatie Leeuwarden

Met uitzondering van het lokale netwerk zijn deze bronnen, indien je de beschikking hebt over internet,
overal bereikbaar. Alle externe links kun je vinden op www.stenden.com. Klik op „MyStenden‟ in de
rechterbovenhoek.

Hieronder wordt van elke bron kort beschreven wat het doel is en hoe je die bron bereikt. Het wordt
aangeraden de bronnen voor de eerste keer in deze volgorde te bezoeken.
1. Netwerk
Om op school met de computers te kunnen werken
Opslag capaciteit tot 100 Mb ( je eigen bestanden zijn van buiten bereikbaar via MyStenden),
Office 2007, woordenboeken, internet, email,
Bezwaren op toetsvragen (Start/Programs/Student Options...)
Tevens bestaat de mogelijkheid om documenten op te slaan op je Microsoft Skydrive (zie “4. E-mail”)
Username: studentnummer (dit vind je op je bewijs van inschrijving)
Password: dit is je geboortedatum (altijd 10 tekens: dd/mm/yyyy). Daarna kun je je wachtwoord
wijzigen. Dit kan rechtstreeks op school en anders via https://password.stenden.com
2. Blackboard (ELO)
Dit is een electronische leeromgeving met specifieke informatie van jouw studie-onderdelen
https://elo.stenden.com
Username: Je Stenden email adres
Password: geboortedatum (altijd 10 tekens: dd/mm/yyyy)
Indien je eerder (zie bij 1.Netwerk) je wachtwoord hebt aangepast via
https://password.stenden.com of op het schoolnetwerk,dan dien je dat wachtwoord te gebruike
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Aanmelden op ELO
Als student heb je op ELO toegang tot „courses‟ en „organisations‟ waarvoor je staat ingeschreven.
Je krijgt van je opleiding te horen tot welke „courses‟ en „organisations‟ je toegang nodig hebt.
Sommige opleidingen melden je automatisch aan voor „courses‟ en „organisations‟. Soms moet je je
zelf aanmelden (self enroll). Op de volgende pagina kun je lezen hoe self enroll in zijn werk gaat:

Log in op ELO (https://elo.stenden.com)
Ga naar het tabblad „courses‟
Zoek je „course‟ op, dat kan op twee manieren:
1. gebruik de „course search‟ links bovenin en typ (woorden uit) de naam van de course
2. gebruik de „course catalog‟ (aan de rechterkant) hier kun je op opleiding
zoeken
Selecteer je „course‟ door op
te klikken (Klik NIET op het „Course ID‟).
Klik op
Je moet je waarschijnlijk ook voor „organisations‟ aanmelden. Je volgt daarvoor dezelfde procedures.
Je vindt „organisations‟ in het tabblad „Community‟.
3. Intranet
Dit is de officiële communicatie portal van Stenden hogeschool intern.
(Hier vind je onder andere algemene mededelingen en mededelingen over toetsroosters, lesroosters,
roosterwijzigingen en groepsindelingen)

www.istenden.com
www.stenden.com kies rechtsbovenin voor MyStenden en vervolgens op Istenden. Je moet hier
inloggen met je emailadres en wachtwoord.
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4. E-mail
Elke student krijgt een Stenden e-mail adres. Stenden hogeschool gebruikt Live@edu als programma
waarmee je je werk organiseert.
Op de „MyStenden‟ pagina vind je een link naar informatie over je e-mail adres en een link naar het
inlogscherm van je e-mailbox. De meest gebruikte functies van live@edu zijn: e-mail ontvangen en
verzenden, agendabeheer, afspraken maken en discussiegroepen. Elke student krijgt een Live Account
waar je 25Gb aan data en 10Gb aan e-mail kunt opslaan. Live@edu stelt je ook in staat om bestanden
op te slaan en te delen met andere studenten.
Kijk regelmatig op je Stenden e-mail want alle officiële Stenden berichten gaan naar dit
adres!

Info email

inlogge
n email

Je e-mail adres is voornaam.(eventueel voorvoegsel.)achternaam@student.stenden.com
Heb je een veel voorkomende voor- en achternaam dan wordt een cijfer toegevoegd aan je emailadres.
Inloggen doe je met je e-mailadres en je geboortedatum als password (altijd 10 tekens:
dd/mm/yyyy)
Klik vervolgens op „aanmelden‟. De knop „registreren‟ moet je dus niet gebruiken Je kunt je emailbox ook buiten school gebruiken. Je vindt je e-mailbox via www.stenden.com/nl/mystenden.
Klik op „Live@edu E-mail, voor alle Stenden studenten‟ (inloggen met je Stenden e-mail adres,
NIET met je hotmail)
Ga voor je mailbox naar http://outlook.com/stenden
5. Progress
Voor toetsuitslagen, inschrijven toetsen (altijd inschrijven voor alle toetsen), inschrijven modulen
(vanaf 2e jaar)
http://progresswww.nl/stenden/
1e keer inloggen: voer je relatienummer in en klik op „nog geen wachtwoord‟. Je wachtwoord wordt
dan gemaild naar je Stenden email adres (zie hierboven). Daarna inloggen met
relatienummer/gemailde wachtwoord, dit mag je zelf wijzigen.
Voor vragen over progress kan je contact opnemen met bop@stenden.com (backoffice progress)
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6. Draadloos Netwerk Locatie Leeuwarden
Gebruik maken van het draadloze netwerk binnen de vestiging Leeuwarden.

Zodra je een signaal ontvangt van het draadloze netwerk met de naam “Stenden” verschijnt de
volgende pagina

Bij Username vul je je Stenden e-mailadres in.
Bij Password geldt het volgende; indien je eerder (zie bij 1.Netwerk) je wachtwoord hebt
aangepast via https://password.stenden.com of op het schoolnetwerk,dan dien je dat wachtwoord
te gebruiken. En in dit geval dus niet het wachtwoord wat bij je e-mailaccount hoort !!!
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