CANVAS.VUB.BE

AAN DE SLAG MET HET
LEERPLATFORM

WAT IS CANVAS?
Canvas is het leerplatform van de VUB. Hier publiceren docenten berichten en
studiemateriaal. Je kan via Canvas ook communiceren met medestudenten en docenten.
LET OP: Vakken registreren doe je in de administratietool Self Service Studenten.
Na registratie verschijnen je vakken automatisch in Canvas. Dit kan tot 48u duren.

HOE INLOGGEN?
Surf naar canvas.vub.be en log in met je
VUB e-mailadres (voornaam.achternaam@vub.be) en wachtwoord.

BASISNAVIGATIE
In Canvas vind je afzonderlijke cursusruimtes voor je vakken en community-ruimtes voor
vakoverschrijdende informatie.

CURSUSKAART
Op je dashboard vind je per cursus- en communityruimte een cursuskaart.
De cursuskaart bevat:
1. Naam en studiedeel ID
2. Tot vier icoontjes: documenten, aankondigingen,
discussies & opdrachten
 Tip: nieuwe activiteiten krijgen een blauwe stip.

NOG NIET AL JE VAKKEN GEREGISTREERD?
Via de globale cursusindex kan je cursusmateriaal van vakken waarvoor je (nog) niet bent
ingeschreven, bekijken.
1. Open cursussen in het hoofdmenu
2. Kies alle cursussen
3. Kies meer cursussen bladeren

ONLINE LESSEN
Je docent kan ervoor kiezen om lessen of onderwijsvideo’s op te nemen, of online les te
geven van op afstand.
1. Live online lessen die via Canvas worden gegeven kan je bijwonen via ‘Vergadering’.
2. Lesopnames en onderwijsvideo’s vind je onder ‘Panopto’.

KALENDER
In de kalender krijg je een overzicht van alle opdrachten, toetsen en evenementen van je
cursussen.
Via de kalender feed kan je de Canvas kalender synchroniseren met je O365 kalender.
 Tip: je lesrooster raadplegen doe je via student.vub.be/les-en-examenroosters.

MELDINGEN BEHEREN
Via meldingen kan je de notificaties die je van
Canvas ontvangt, instellen naar wens.
1. Open je meldingsvoorkeuren
a. Kies account in het hoofdmenu
b. Klik op meldingen

2. Stel je meldingsvoorkeuren in
a. Klik per activiteit op het icoon dat jouw
voorkeur heeft
ontvang meteen een melding
ontvang een dagelijkse samenvatting
ontvang een samenvatting op zaterdagavond
LET OP :
de instellingen gelden voor
al je cursussen. Je kan de
instellingen op ieder moment
aanpassen.

ontvang géén meldingen
 Tip: beweeg met je muis over de naam van
een activiteit voor meer informatie.
b. Veranderingen worden automatisch opgeslagen

CANVAS APP
Via de Canvas Student App heb je Canvas altijd bij de hand. De app is beschikbaar voor
Android en IOS.

HELP!
Cursussen
Zie je na 48u je vak nog steeds niet in Canvas? Kijk na of de registratie in Self
Service Studenten gelukt is. Contacteer de helpdesk via vub.service-now.com of
02 629 37 37.
Cursusmateriaal
Kan je een document niet vinden? Is een opdracht nog niet beschikbaar? Contacteer
je docent voor alle vragen in verband met cursusmateriaal.
Handleidingen en instructievideo’s
Via de helpknop in je Canvas hoofdmenu vind je handleidingen en instructievideo’s
over de meest gebruikte toepassingen in Canvas.
Technische problemen
Heb je problemen met inloggen, krijg je een foutmelding of loopt er iets mis?
Contacteer de helpdesk via vub.service-now.com of 02 629 37 37.

