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Koppelingen maken 

Of websites, youtube-filmpjes, (e-)books, (e-)journals (in)linken





HELP

• Ondersteuning : webpagina’s 
UFORA voor studenten en 
UFORA voor personeel

• quickstart trainingen !
• handleiding en kennisclips

https://community.brightspace.com/s/ en klik 
op ‘Become a member’ bij ‘Join The 
Community’. 

• https://ufora.UGent.be. 



Homepage 
UFORA

• Aankondigingen + Meldingen
• Mijn cursussen – inschrijven als cursist 

+/- beheren als cursusbeheerder 
(eventueel vanuit instellingen OASIS 
eerst)

• Persoonlijke sandbox-omgeving voor 
testing & training



vertrekpunt= 
inhoud en structuur 

per cursus
Modules-Submodules-Items-

PER Hoofdstuk/Onderdeel 

of PER Week/Les















ingeschreven én 
cursusbeheerder



En enkel als cursusbeheerder kan je door een 
koppeling te maken een link toevoegen per 
module in de inhoud van een cursus
naar een bestand of document (pdf, ppt, word, 
excel…), een website (lib.ugent.be, 
biblio.ugent.be…), een databank (Web of Science, 
Scopus, PubMed…).



UFORA. Een koppeling maken als cursusbeheerder

Stapsgewijs zelf koppelingen maken in Ufora. 
Een koppeling in Ufora is eigenlijk niet meer dan een aanklikbaar stuk tekst dat de gebruiker doorverwijst naar een 
bepaalde webpagina, zoals bijvoorbeeld lib.ugent.be, biblio.ugent.be, een (e-)boek of (e-)journal, een databank, een 
Youtube filmpje welke stuk voor stuk de inhoud van een module kan verrijken en/of verduidelijken. 
Stappen: 
1. Ga naar Inhoud en klik vervolgens op een (sub)module. 
2. Klik op ‘Uploaden/maken’ en vervolgens op ‘Een koppeling maken’. 
3. Er zal een venster verschijnen waar u een titel en link kan invullen. 
4. Wanneer u op ‘maken’ klikt zal de koppeling in de submodule komen te staan. 
5. Nadien kan u indien u dat wenst nog een beschrijving en/of een beperking toevoegen. Dit laatste 
zal bepalen wanneer en welke studenten de koppeling zullen zien afhankelijk van de door u aangegeven data en 
voorwaarden voor bekendmaking.
Indien u ‘als externe bron openen’ aanvinkt, zal de koppeling niet geopend worden als een venster in Ufora, maar de 
gebruiker doorverwijzen naar een venster buiten Ufora. De gebruikersvoortgang wordt dus niet bijgehouden. 



Koppelingen als voorbeeld














