
 

 

Hoofdzetel: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken 
www.cvoantwerpen.be – info@cvoantwerpen.be  

Een opdracht voor een beperkt aantal cursisten 

1 MANIER PER NAAM 
Handig wanneer je één cursist een opdracht wenst te geven 
 
In de instellingen van de opdracht doe je het volgende 

• beperk toegang → Voeg beperking toe  kiezen  

• gebruikersprofiel selecteren 

 
• een voorwaarde / veld in te vullen naar keuze (achternaam, voornaam,...)  

2 MANIER MET KEUZEVAKJES EN MEERDERE CURSISTEN 
Het voordeel van deze manier is dat je met keuzevakjes kan aangeven wie de opdracht moet maken 
 

• Maak deze activiteit aan 

 
• Stel deze activiteit in als volgt  

 
• Stel ook dit in 
Bij Voltooide activiteiten 

 
• Verberg de activiteit 
Je kan ze nu gebruiken om leerlingen die een extra test of taak moeten aan te duiden 

• Maak de extra test met als voorwaarde  
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• Dit is het resultaat 

 

3 MANIER MET GROEPEN 
Met deze manier kan je meerdere activiteiten laten doorgaan door een bepaalde groep, het is handig 
wanneer je met meerdere verschillende groepen wil werken. 

• Kies Cursusbeheer → Groepen 

 

http://www.cvoantwerpen.be/
mailto:info@cvoantwerpen.be


 

 

Hoofdzetel: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken 
www.cvoantwerpen.be – info@cvoantwerpen.be  

• Kies Maak groep. Geef 
uiteraard een gepaste 
naam. Bijvoorbeeld 
Herexamen. 

• Klik op Bewaar… 

 
• Kies nu Gebruikers 

Toevoegen/Verwijderen 

• Selecteer de gebruikers 
en klik op Voeg Toe 

 

• Keer terug naar 
groepen. 

 

• Deze lijst kan je nu 
gebruiken bij het 
toewijzen van een taak 

 
 
Ga nu terug naar de cursus waar je een taak wil aanmaken 

• Bij het aanmaken van de taak kies je voor 
Voeg beperking toe 

• Kies Groep uit het lijstje 

 
• Bij het aanmaken van de taak maak je dan volgende instelling bij Beperk toegang 
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