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Inleiding 
 
Waarom deze handleiding 
Deze handleiding is geschreven voor onder anderen docenten en vakinhoudelijk deskundigen. In 
deze handleiding wordt uitgelegd hoe er een Articulate Rise e-learning van begin tot eind ontwikkeld 
kan worden. Didactische processen, methoden en middelen om de lesstof tot stand te laten komen 
worden niet in deze handleiding beschreven. Hiervoor wordt verwezen naar het team Onderwijs 
Technologie van de afdeling Technologie en Leren. 

Wat is Articulate Rise 
Articulate Rise is een webapplicatie waarmee responsive e-learning modules gemaakt kunnen 
worden. Alles gebeurt in de browser. Hierdoor hoeft niks geïnstalleerd te worden en kan je overal 
met internet toegang e-learning ontwikkelen. Responsive wil zeggen dat e-modules op alle soorten 
devices kunnen worden bekeken, van smartphone, tablet, laptop of desktop.  

De e-learning kan geplaatst worden in de verschillende learning managementsystemen van het UMC 
Utrecht en de Universiteit Utrecht (Blackboard, uLearn, MijnAcademie etc.). 
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Starten met Rise 
Wil je starten met het zelf ontwikkelen van e-learning? Geef dit dan aan bij de relatiebeheerders van 
de afdeling Technologie en Leren (zie onderstaande tabel). Zodoende kunnen we kijken of Rise voor 
jou de juiste tool is, of dat andere alternatieven beter aansluiten. Denk hierbij aan een kennisclip,  
lesmodule in ULearn of het volledig laten ontwikkelen van een e-module door afdeling TEL.  
Ben je nieuwsgierig maar weet je nog niet precies of Rise de oplossing is voor jouw onderwijs, dan 
raden we aan een proeflicentie van 60 dagen uit te proberen. Hoe je een account aanmaakt staat 
hieronder beschreven bij Account aanmaken.  
Heb je besloten dat je voor het onderwijs echt met Rise wilt werken, dan is er een beperkt aantal 
Rise-accounts beschikbaar dat via TEL worden uitgeleend. Vraag dit na bij je relatiebeheerder.  

Academische opleidingen Fiona Slond:                         F.Slond@umcutrecht.nl 
Lars van der Plank:              L.O.vanderPlank@umcutercht.nl 

UMC Utrecht Academie Rianne Hamer:                    J.G.Hamer-2@umcutrecht.nl 
Medische Vervolgopleidingen Kiki Voerman:                      K.A.Voerman@umcutrecht.n 
Divisies Eva van Harten:                   E.N.vanHarten2@umcutrecht.nl            

Margriet de Hoop:              M.J.Hoopde-2@umcutrecht.nl 
Sape van der Werf:             swerf2@umcutrecht.nl 

 

Account aanmaken 
Om te beginnen met het creëren van e-learning heb je een Articulate Rise account nodig. Met dit 
account kan je 60 aaneengesloten dagen gratis gebruik maken van Rise. Via onderstaande link kan je 
het account aanmaken. Let op, gebruik hiervoor een persoonlijk mailadres, geen UMC-account. 

Link: https://articulate.com/360/trial 

Zodra je een account hebt aangemaakt ontvang je een mail met de activatielink. Klik op deze link en 
klik vervolgens op ‘Sign in’. 

 

Zodra je bent ingelogd, klik op ‘Start Free Trial’ (rechtsboven), vink vervolgens aan dat je akkoord 
gaat met de voorwaarden en klik als laatste op ‘Activate Articulate 360 Trial’ om de 60 dagen in te 
laten gaan. 
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LET OP: Geef, zodra je op ‘Activate Articulate 360 Trial’ hebt geklikt, de datum van aanmaken plus 
het gebruikte mailadres door aan jouw relatiebeheerder. Er staat een voorbeeld mail in bijlage 1 van 
deze handleiding. 

Na 30 dagen neemt de relatiebeheerder contact op om te vragen of de resterende tijd voldoende is 
om de module af te ronden. Als de resterende 30 dagen genoeg zijn, dan is het belangrijk de 
definitieve module voor het aflopen van de licentie over te dragen aan een (permanente) Articulate 
licentie van TEL zodat deze behouden blijft. Hierover lees je straks meer. 
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E-learning ontwikkelen 
In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe je kan beginnen met het ontwikkelen van jouw e-learning. Goed 
om te weten; Articulate Rise slaat alles automatisch op. Je hoeft niet bang te zijn om jouw werk kwijt 
te raken zodra je de browser afsluit. 

Inloggen & Starten 
https://360.articulate.com/  

Om in te loggen ga je naar de website van Articulate, klik je op ‘Sign In’ en vul je vervolgens jouw 
accountgegevens in. Daarna word je teruggebracht naar het overzicht scherm van de applicaties. Klik 
hier op ‘Rise 360’ 
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Vervolgens kom je bij de module overzicht. Hier zie je alle e-learning waar je mee bezig bent, of die je 
reeds ontwikkeld hebt. Via dit overzicht kan je een nieuwe e-learning starten (NEW COURSE), of 
verder gaan waar je gebleven was met een e-learning. 
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De functionaliteiten van Articulate Rise 
 

Starten met een nieuwe e-learning 
Om te starten met een nieuwe e-learning, klik je in de overzichtspagina op ‘NEW COURSE’ en 
vervolgens op Blank Course. Op de volgende pagina tref je jouw nieuwe e-learning. Deze is natuurlijk 
nog helemaal leeg. Om goed van start te gaan, kan je het volgende doen: 

1. Vul de titel van jouw e-learning in bij ‘Course Title’ 
2. Bij ‘Describe your course…’ Omschrijf je de inhoud van jouw e-learning. 
3. Bij ‘Add a lesson title’ kan je jouw hoofdstuktitels invoeren. Vul de titel in en sluit af met een 

enter. Is het nog niet duidelijk welke hoofdstukken je wil toevoegen? Je kan altijd op een 
later moment nieuwe hoofdstukken invoegen, verplaatsen, verwijderen of hernoemen. 

4. Ben je er klaar voor om een hoofdstuk te vullen? Klik dan op ‘ADD CONTENT’ bij het 
betreffende hoofdstuk. Er wordt gevraagd om een keuze te maken tussen een lesson 
(inhoudspagina) of Quiz (spreekt voor zich). Selecteer het item wat voor jou van toepassing 
is. 

  

Zodra je het een en ander hebt ingevuld, kan je op ‘PREVIEW’ klikken om   
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Het vullen van een inhoudspagina 
Heb je bij stap 4 van de vorige pagina gekozen voor lesson (inhoudspagina)? Op deze pagina wordt 
een overzicht gegeven van de elementen waarmee je het hoofdstuk kunt vullen. 

 

Onder op deze pagina worden verschillende items aangeboden om te plaatsen op de pagina. Als je 
op ‘All blocks’ klikt, worden alle mogelijke opties getoond. Klik je op één van de opties, dan wordt dit 
direct toegevoegd op de pagina, waarna je het kan bewerken. 

De meest voorkomende functionaliteiten zijn: 

 Tekst: 
Hiermee kan je tekst/paragrafen toevoegen 

 List: 
Hiermee kan je opsommingen maken 

 Image: 
Hiermee kan je afbeeldingen toevoegen 

 Video: 
Hiermee kan je verschillende vormen van video plaatsen 

 Process: 
Hiermee kan je stapsgewijs iets uitleggen 

 Flashcards: 
Oefen verschillende onderwerpen met flashcards 

 Sorting: 
Een opdracht waarbij je items in categorieën moet plaatsen 

 Labeled graphic: 
Maak hiermee een interactieve afbeelding. 

 Continue: 
Plaats de volgende informatie op een nieuwe pagina 
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Voor een overzicht van alle functionaliteiten van Rise en wat je er mee kan, verwijzen we je graag 
naar de overzichtspagina van Articulate Rise zelf, zie onderstaande link. 

Link: https://community.articulate.com/series/rise-360/articles/rise-360-choose-
lesson-and-block-types 

 

Het vullen van een quiz 
Heb je bij stap 4 van de vorige pagina gekozen voor quiz? Dan kom je op de volgende pagina terecht. 

 

Op deze pagina kan je verschillende vragen aanmaken. Je hebt hierbij de keuze tussen multiple 
choice en multiple response. Wil je in detail weten hoe je deze pagina vult? Klik dan op onderstaande 
link om naar de handleiding van Articulate zelf te gaan 

Link: https://community.articulate.com/series/rise-360/articles/rise-360-choose-
lesson-and-block-types 
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Samenwerken in Rise 
Rise is erg geschikt als je met meerdere mensen samen wil werken aan een project. Hier onder staat 
beschreven hoe je iemand kan uitnodigen om samen te werken.  

Uitnodigen 
In jouw project kan je via Settings -> collaborators iemand via e-mail uitnodigen. Let op, zorg er wel 
voor dat diegene een Rise account heeft (zowel een demo account als een seat van TEL is hier 
geschikt voor).  Zodra jouw collega de uitnodiging in zijn/haar mailbox ziet, is de course ook voor 
diegene beschikbaar in het overzicht. 
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Het beheer van Articulate Rise modules 
Opleveren en ontsluiten  
Zodra je klaar bent met het ontwikkelen van de Rise module, vragen we je om één van de twee TEL 
course managers (zie tabel hieronder) in te schrijven als Course Collaborator, dit kan via Settings -> 
Collaborators. Rise modules worden dan opgeslagen en beheerd door TEL, zodat je op den duur de 
course kan updaten. 

Stuur de coursemanager vervolgens een mail dat de module klaar is voor plaatsing in de  
electronische leeromgeving. Doorgaans vindt plaatsing zonder testen plaats binnen twee werkdagen, 
maar houdt rekening met vertraging. Draag de module dus tijdig over aan TEL.  

Rise Course managers:  

Daan van der Ham dham@umcutrecht.nl 
Lars van der Plank l.o.vanderPlank@umcutrecht.nl 

 

 

.  
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Updaten 
Wil je een module updaten? Stuur een mail naar de course managers (zie pag. 11). Zij kunnen de 
laatste versie van je Rise module weer beschikbaar stellen in Articulate Rise en zorgen voor een 
leenaccount.   

Naslagwerk ontwikkelen met Rise  
Tip: 

Er is online heel veel te vinden over het ontwikkelen van e-learning met Articulate Rise. 
De Articulate community is een geweldige bron van voorbeelden en informatie. 

Articulate community: https://community.articulate.com/ 

Mocht je helemaal vastlopen in de ontwikkeling, of je hebt vragen hoe het één en ander werkt, neem 
dan gerust contact op met jouw relatiebeheerder. 
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Bijlage 1 
 

Beste [coursemanager], 

Ik heb op [datum] een trial account aangemaakt voor Articulate Rise. Het mailadres dat ik hiervoor 
gebruikt heb is [mailadres]. 
Het account is aangemaakt voor de ontwikkeling van de Rise module [naam module]. 
Ik verwacht [aantal dagen] dagen nodig te hebben voor het ontwikkelen van de inhoud. 

Met een vriendelijke groet, 

[Naam] 

 

 

 

 


