
Het cursusmateriaal van een opleidingsonderdeel kan digitaal aangeboden worden in de tool van BookShelf van 
VitalSource. We noemen dit een e-syllabus. Met een e-syllabus is het mogelijk om de leerstof te verwerken, digitale 
notities te maken, inhouden te markeren, flashcards te maken en testen in te vullen om je eigen kennis te toetsen.

Raadplegen via Toledo

1. Surf naar de Toledo-cursus van het   
 opleidingsonderdeel.
2. Klik door naar de pagina ‘Leermateriaal’.
3. Klik op de titel van de e-syllabus. De e-syllabus  
 herken je aan het oranje icoon.

1. De browser opent een nieuw tabblad.
2. Vul je VIVES-mailadres in
 (voornaam.familienaam@student.vives.be) 
 en klik op ‘Continue’.

3. Indien je nog geen account hebt op BookShelf  
 zal je een nieuwe account moeten aanmaken  
 door de gegevens in te vullen: 
 VIVES-mailadres, voor- en familienaam,   
 beveilingsvraag en je wachtwoord.
4. Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden door  
 de checkbox aan te vinken.
5. Klik op Finish.

6. Vervolgens wordt de e-syllabus geopend.
7. Optioneel: via de website
 https://online.vitalsource.com/ open je je  
 overzicht met alle e-syllabussen gekoppeld  
 aan jouw account.

Aanmelden op BookShelf

1 Aanmelden op BookShelf

1. Via de balk aan de linkerkant, de menubalk,  
 kunnen er verschillende functies gebruikt  
 worden.
2. Met het eerste icoon, 
 inhoudsopgave, kan
 je de inhoudsopgave 
 van de e-syllabus 
 raadplegen. Via deze 
 functie kan er 
 doorgeklikt worden
 naar de verschillende 
 hoofdstukken en
 onderdelen.

3. Via het tweede icoon kan je e-syllabus   
 doorzoeken op woorden.

4. Via het derde icoon kan je eigen 
 gemaakte notities raadplegen.

5. Via het vijfde icoon kan je alle 
 gebruikte afbeeldingen in de
 e-syllabus raadplegen.

6. via het zesde icoon kan je
 flashcards maken.

Menubalk

1. Met het vlagje kunnen er bladwijzers toegevoegd  
 worden.
2. Het witte balkje is de vooruitgangsbalk van de  
 e-syllabus.
3. Met het printicoon kan de pagina afgeprint worden.
4. Met het AA-symbool kan de visualisatie anders  
 getoond worden.
5. Met het geluidsicoon kan de tekst voorgelezen  
 worden.
6. Met de pen kan de tekst gemarkeerd worden.

Navigatiebalk

2 Interface van BookShelf

1. De tekst van de e-syllabus kan gemarkeerd  
 worden door met de muisaanwijzer de tekst te  
 selecteren. Er verschijnt dan een pop-up  
 venster.

2. Klik op een kleur om de tekst in een bepaalde  
 markeringskleur te plaatsen. Alle teksten die  
 gemarkeerd worden, kunnen opgevraagd  
 worden via het de menubalk ‘notities’.

3. Vul eventueel in het veld ‘Notitie toevoegen’  
 eigen tekst in ter verduidelijking of aanvulling.

4. Kies voor Flashcard maken. Maak een   
 flashcard. Hierbij wordt de geselecteerde tekst  
 vooraan geplaatst en kan er tekst aan de  
 achterkant toegevoegd worden. Dit kan   
 interessant zijn om jezelf te testen. Alle   
 flashcards kunnen opgevraagd worden via de  
 menubalk ‘flashcards’.

5. Kies voor ‘Hardop voorlezen vanaf hier’ als de  
 tekst hardop moet voorgelezen worden.

Notities en markeringen

Doorheen de leerstof in de e-syllabus worden er 
verschillende interactieve elementen 
toegevoegd.

1. Klik op de play-knop bij 
 een filmfragment om   deze  
 te laten afspelen.

2. Op verschillende plaatsen kan er verwezen  
 worden naar een externe webpagina of een  
 locatie in de Toledo-cursus met behulp van  
 een knop.

3. Op verschillende plaatsen kan er invulruimte  
 voorzien worden om een tekst (bijvoorbeeld  
 een antwoord te noteren). Met de knop ‘Print’  
 kan dit eventueel 
 afgedrukt worden.

4. Op verschillende plaatsen kunnen er vragen 
gesteld worden om je eigen kennis te toetsen. 
Met de knop ‘Print’ kan dit eventueel afgedrukt 
worden.

Alle zaken - zoals notities, markeringen, 
ingevulde vragen - worden bijgehouden in 
BookShelf wanneer je de sessie verlaat.
Indien je de cursus opnieuw opent start je op de 
plaats waar je die gesloten hebt.

Interactie in de e-syllabus

3 Werking
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