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1 Inleiding 
 
Tijdens je studie bij ACTA maak je gebruik van een uitgebreid scala aan digitale voorzieningen. Niet alle 
voorzieningen komen hier aan bod. We richten ons op de voorzieningen waarmee je als eerstejaars student in 
aanraking komt. 
 
Digitale voorzieningen worden bij ACTA ook gebruikt om met studenten te communiceren. In deze gids geven 
we je een overzicht van de wijze waarop deze communicatie plaats vindt, welke accounts je nodig hebt en wat 
van je verwacht wordt met betrekking tot het gebruik van deze media. 
 
Bij het begin van de opleiding krijg je van ACTA een acta e-mail adres. Dit adres gebruikt ACTA als een 
officieel communicatie adres. Vooral individuele mededelingen zullen aan je gestuurd worden via dit adres. 
 
Het onderwijs van ACTA is opgedeeld in blokken en lijnen. Bij alle blokken en lijnen wordt gebruik gemaakt van 
de digitale leeromgeving Canvas. De docenten gebruiken Canvascursussen voor het geven van online 
onderwijs. 
 
Inschrijven voor studieonderdelen en tentamens vindt ook digitaal plaats. Dit doe je via VUnet. Informatie 
hierover kun je opvragen bij de Onderwijsbalie van ACTA. onderwijsbalie@acta.nl 
 
Op ACTA kun je gebruik maken van de computers in de mediatheek. Om toegang te krijgen moet je inloggen 
op het netwerk. Vanaf deze computers kun je printen op de printers in de gang naast de mediatheek.  
 
Binnen het ACTA gebouw is bijna overal wifi beschikbaar. 
 
De afdeling ICT&Onderwijs (ICTO) verzorgt en coördineert een deel van de digitale onderwijsvoorzieningen, 
zoals de digitale leeromgeving Canvas. Als student zal je verder niet zo veel met ICTO te maken hebben.  
 
Het beheer van het netwerk, e-mail, pc’s en aanverwante zaken wordt gedaan door VU-IT. 
servicedesk.it@vu.nl  
 
Deze introductie is gemaakt door ICTO. Als je naar aanleiding van deze gids nog vragen hebt kun je contact 
opnemen met ICTO, kamer 6N-09, icto@acta.nl 

mailto:onderwijsbalie@acta.nl
mailto:servicedesk.it@vu.nl
mailto:icto@acta.nl
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2 Overzicht accounts 
 
Hieronder geven we een overzicht van de verschillende accounts die bij ACTA in gebruik zijn.  
Omdat sommige applicaties van de VU zijn, andere van ACTA is het tot op heden nog niet mogelijk om met één 
account in te loggen bij alle applicaties. Wel wordt het VUnet-id het meest gebruikt. 
 
Applicaties Account Informatie Contact 
ACTA Netwerk 
Computers 
Mediatheek 

Inloggen met 
VUnet-id 

PC’s voor 
openbaar gebruik 

VU-IT 
Hoofdgebouw VU 
020-5980000 
servicedesk.it@vu.nl 
 

Canvas Inloggen met 
VUnet-id 

Digitale 
Leeromgeving 

Studentenbalie VU hoofdgebouw Centrale Hal 
020-5985020 en Helpdesk VU-IT 
studentenbalie@vu.nl 
servicedesk.it@vu.nl 
canvas@acta.nl 
 

VUnet/ACTAnet 
Studenten 
portal 

Inloggen met 
VUnet-id 

Inschrijven 
vakken, 
tentamens. 
Informatie over 
onderwijszaken 

Onderwijsbalie ACTA 
6N-85 
020-5980845 
onderwijsbalie@acta.nl 
 
 

Axium Axium- 
account 

Axium beheer Axiumbeheer via Helpdesk VU-IT 
020-5980000 
servicedesk.it@vu.nl   

Draadloos  
netwerk 

Inloggen met 
VUnet-id 

VU-IT Vraag het IT 
Draadlos netwerk 
 
 

 
Wanneer je start met je studie bij ACTA en je nog geen VUnet-id hebt ontvangen is je inschrijving 
waarschijnlijk nog niet compleet. Je kunt in dat geval het beste nog even wachten. In de meeste gevallen wordt 
de inschrijving binnen de eerste weken van het nieuwe studiejaar in orde gemaakt. Bij vragen kun je contact 
opnemen met de administratie van de instelling, UvA of VU, waar je bent ingeschreven. 
 
VUnet-id 
Alle nieuwe studenten van ACTA (dus óók UvA studenten) ontvangen hun VUnet-id via de VU in twee 
afzonderlijke e-mails op het opgegeven privé e-mailadres. 
Meer informatie over o.a. het VUnet-id is te vinden op ACTAnet onder het Thema: IT-Diensten 
 
Canvas account 
Om als student bij Canvas in te loggen maak je gebruik van je VUnet-id.  
Wanneer je met je VUnet-id in een Canvascursus bent ingelogd kun je daar alle informatie raadplegen. Ook kun 
je alle interactieve functionaliteiten van de Canvascursus gebruiken, zoals bijvoorbeeld toetsen maken, 
opdrachten inleveren, webconferences e.d. 
 
Axium-account 
Axium is het patiëntenadministratiesysteem van ACTA waarin o.a. alle behandelingen worden geregistreerd. Op 
het moment dat je met Axium gaat werken (niet in het 1e jaar) krijg je een cursus over Axium. Je krijgt dan 
ook je Axium-account en swipe-card. Het Axium beheer ligt bij VU-IT. 
 
Met vragen over: 
 

x Netwerk 
x Computers 
x Axium 
x Printers 
x Mail 
x Wifi 

 
kun je terecht bij de VU-IT medewerker die iedere dag tussen 9:15-10:00 uur en 13:00-13:45 uur aanwezig is 
bij de Helpdesk van de Facilitaire dienst ACTA op de Begane grond. 
 
Buiten deze tijden kun je de VU-IT bereiken op telefoonnummer: 020-5980000. Of e-mail: servicedesk.it@vu.nl 
Balie: Hoofdgebouw aan de VU Boelelaan 1105 Begane grond. 
 
  

mailto:servicedesk.it@vu.nl
mailto:studentenbalie@vu.nl
mailto:servicedesk.it@vu.nl
mailto:canvas@acta.nl
mailto:onderwijsbalie@acta.nl
mailto:informatisering@acta.nl
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm:164-293642-16
https://vunet.login.vu.nl/themes/pages/standaard.aspx?cid=tcm:164-402503-16
mailto:servicedesk.it@vu.nl
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2.1 ACTAnet/VUnet Studentenportal 
 
Bij de Vrije Universiteit heeft iedereen (dus ook de student van de faculteit Tandheelkunde) een account op 
VUnet (https://vunet.vu.nl). Op VUnet is alle informatie met betrekking tot onderwijszaken gebundeld op één 
plek. ACTA heeft als faculteit een eigen logo op VUnet. Binnen ACTA wordt ook wel gesproken over 
ACTAnet. Er wordt altijd eerst gevraagd om in te loggen met je VUnet-id. 
 
 

 
 
 
In ACTAnet vind je onder meer: 
 

x De vakken waarvoor je moet intekenen en waarvoor je hebt ingetekend; 
x Je-e-mailberichten  
x Canvas-mededelingen van jouw opleiding. 
x De onderwijsmededelingen van je opleiding. 
x Informatie over allerlei zaken die met je opleiding te maken hebben. Je kunt zoeken via het 

Serviceplein of kijken onder Thema’s. 
 
Persoonlijke zaken die je kunt regelen via VUnet: 

x Intekenen voor vakken en tentamens 
 
 
In het VUnet studentenportal moet je je aanmelden voor vakken en tentamens. Van de 
Onderwijsbalie heb je via de e-mail: “Informatie inschrijving Tandheelkunde” een handleiding 
intekenen vakken VUnet ontvangen. 
 
Om in te loggen gebruik je je VUnet-id en het bijbehorende wachtwoord. 
 
Meer informatie over VUnet en over wat je kunt doen bij problemen met VUnet-id vind je op de pagina 
Accounts op de pagina van Ask IT. 
 

https://vunet.vu.nl/
https://vunet.login.vu.nl/Pages/default.aspx
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=071eebbb8e9e4093b5e490c721b2f7a3&from=440a00ab-b18f-4473-9f24-3dbb0b9fe01a
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/
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Het centrale informatiepunt voor onderwijszaken is de Onderwijsbalie van ACTA in Amsterdam. 
 
Openingstijden: Iedere werkdag van 10.00 tot 14.00 uur 
  
Locatie: 6N-85, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 
  
Telefoon: 020 - 59 80 845 
 
Vragen kunnen ook per e-mail gesteld worden: onderwijsbalie@acta.nl 
 
 

mailto:onderwijsbalie@acta.nl
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3 Enkele voorzieningen uitgelicht 
 

3.1 ACTA e-mail 
 
Alle medewerkers en studenten krijgen een ACTA e-mailadres en mailbox, inclusief agenda en toegang tot het 
VU-adresboek. Je kunt je e-mail overal benaderen via Webmail. Het is ook mogelijk je e-mail te synchroniseren 
met je computer thuis en je smartphone of tablet. 
 
Het acta e-mailadres is: VUnet-id@student.acta.nl. Hieraan kunnen verschillende andere “aliassen” 
gekoppeld zijn. Het beheer hiervan wordt gedaan door VU-IT. 
Bijvoorbeeld: 

x studentnummer@student.acta.nl (bijv. 4901234@student.acta.nl) 
x voorletter.(eerste letters van de tussenvoegsels.)achternaam@student.acta.nl (bv. 

a.vd.broek@student.acta.nl of j.smit@student.acta.nl) 
 
Deze e-mailadressen maken gebruik van dezelfde e-mailbox. Het maakt dus niet uit welk e-mailadres je 
gebruikt. 
Om je ACTA e-mail te lezen en versturen maak je gebruik van VU WebMail. Typ in je browser in: 
webmail.vu.nl. Je logt in met je VUnet-id en bijbehorend wachtwoord. Vragen? ASK IT 
 

E-mail op je telefoon 

Kijk hiervoor op ASK IT onder Email & Telefonie. Daar kun je handleidingen vinden over het instellen van e-
mail op je smartphone. Ook kun je hulp vragen bij de Helpdesk VU-IT. De balie hiervan vind je in het 
Hoofdgebouw van de VU aan de Boelelaan. servicedesk.it@vu.nl 

Veilig inloggen voor studenten 
 
Iedereen op ACTA maakt gebruik van digitale toepassingen waar persoonlijke of gevoelige informatie bij komt 
kijken. Denk bijvoorbeeld aan het mailverkeer dat in je studentenmail staat, patiëntgegevens en cijferlijsten. 
Naar aanleiding van de veranderde wetgeving gaat ACTA daarom een aantal toepassingen aanvullend 
beveiligen via een extra digitale beveiligingsstap. 

Je logt bij een aantal ACTA-toepassingen in via SURF-Multi Factor Authenticatie (MFA). 

Zie op acta.nl/MFA welke stappen je moet ondernemen en voor ondersteuning. 

Vertrouwelijke berichten ACTA via ZIVVER 

Het is verplicht voor ACTA-studenten en -medewerkers om ZIVVER te gebruiken voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke berichten. Het is belangrijk dat je weet hoe je ZIVVER correct gebruikt. Zie op ACTA via ZIVVER 
hoe je dit programma kunt gebruiken. 
 

Let op! ACTA e-mail is een officieel communicatiemiddel van ACTA. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte 
te zijn van de informatie die naar je ACTA e-mail adres is gestuurd. Check deze dus met enige regelmaat. 

  

https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=cec3b412012d48d2824bd18f73f2bea5&from=27d3a6be-99fe-4886-9f5a-40cf3e79ae19
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/ee9cc198-d7d6-4fb0-987d-c0c459e306ac
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=cec3b412012d48d2824bd18f73f2bea5&from=27d3a6be-99fe-4886-9f5a-40cf3e79ae19
mailto:servicedesk.it@vu.nl
https://vunet.login.vu.nl/themes/pages/standaard.aspx?cid=tcm:164-915636-16
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:164-892256-16
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3.2 Canvas 
 
 
Bij elk blok en elke lijn die je gaat volgen werk je in een cursus. Een dergelijke cursus is eigenlijk een kleine 
website en maakt gebruik van de digitale leeromgeving Canvas. Zo’n cursuswebsite wordt een Canvascursus 
genoemd. In deze paragraaf vind je een korte uitleg over het werken met Canvas. Om in een Canvascursus te 
werken, heb je je persoonlijke VUnet-id en het bijbehorende wachtwoord nodig om in te kunnen loggen. 
 
Inloggen Canvas 
 
Je komt op Canvas terecht wanneer je direct bij de Canvas server van de VU inlogt (canvas.vu.nl). Het is dus 
handig om van deze link een favoriet in een browser te maken. Ook kun je via de knop  in je ACTAnet naar 
Canvas. 

 
Als je via canvas.vu.nl inlogt met je VUnet-id kom je op je persoonlijke pagina, het Dashboard. Hier zie je alle 
cursussen staan waarvoor je je hebt ingeschreven via VUnet. (zie: Intekenen vakken en tentamens) 
 
Een belangrijke Canvascursus is die van het Planningsbureau: “Groepen & Roosters”. In deze canvascursus 
worden de groepsindelingen gepubliceerd. Als je andere Canvascursussen wilt bekijken dan die waarvoor je 
bent ingetekend dan kun je jezelf “enrollen” in deze cursussen via self enrollment. 
 

 
 

https://discovery.canvas.login.vu.nl/
https://www.acta.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/studieweb-2020/Intekenen-vakken-en-tentamens-studiejaar-2020-2021.aspx
https://canvas.vu.nl/courses/27279
https://canvas.vu.nl/courses/27279/pages/canvascursussen-2019-2020-slash-self-enrollment-2019-2020
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We willen in deze gids niet al te uitvoerig ingaan op het Canvassysteem. Wel adviseren wij je om, voordat je 
met de colleges start, in te loggen op Canvas en je profielpagina in te vullen. 
 
 
 
TIP: Canvas gebruiken 
Over hoe je Canvas kunt gebruiken kun je lezen in de handige Student Guide. Deze is ook te bereiken via de 
Help knop op je Canvas Dashboard. 
 

Canvas op de VU introductiefilmpje 
 
Ingeschreven worden bij Canvascursussen 
 
Om in te kunnen loggen bij een Canvascursus moet je bij de betreffende Canvascursus ingeschreven zijn. Vanaf 
het 1e jaar moet je je zelf aanmelden voor de vakken via VUnet. (zie: handleiding intekenen op vakken en 
tentamens van de ACTA Onderwijsbalie) 
 
 

Let op! Studenten die zich voor Tandheelkunde hebben ingeschreven via de UvA krijgen met een 
UvAnet-id ook toegang tot het UvA netwerk en Canvas van de UvA. Bij ACTA wordt echter Canvas van 
de VU gebruikt!  
 
Alle ACTA-studenten krijgen een VUnet-id om bij Canvas in te loggen. UvA-studenten krijgen dus een 
UvAnet-id én een VUnet-id. 

 
 
 
Meld jezelf aan via VUnet voor het blok bachelor 1 Introductie 
 
Een Canvascursus bekijken: 

 
Log in bij Canvas en ga naar de Canvascursus van het blok Introductie. 
 
 
Een opdracht inleveren op Canvas 

 
Docenten kunnen je vragen uitwerkingen van opdrachten in te leveren in Canvas. Meestal schrijf je de 
uitwerking eerst in Word. Daarna upload je het Word-bestand in de Canvascursus. 
 
Docenten kunnen in Canvas ook gebruik maken van een plagiaatscanner. Dit houdt in dat de 
ingeleverde documenten worden gecontroleerd op plagiaat. Hiervoor wordt de tekst vergeleken met 
teksten in een aantal databases op internet en met andere ingeleverde documenten bij de opdracht. In 
een wetenschappelijke omgeving is het niet toegestaan om tekst te kopiëren zonder bronvermelding. 

 
 
Tip: Surfspot 

 
Met je VUnet-id kun je inloggen bij Surfspot. Daar kun je als student officiële software en 
andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen aanschaffen. ASK IT 

 
 
 

 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents%23jive_content_id_Introduction
https://www.acta.nl/nl/Images/VUNET_Handleiding_intekenen_tcm251-943789.pdf
https://www.surfspot.nl/
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=e160f02d4bda4fcca29866dc143a881d&from=319ca168-0ed1-47c1-9848-761e895cd16b
https://youtu.be/iPXy_gcSPLA
http://www.surfspot.nl/
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3.3 VUnet-id wachtwoord wijzigen 
 
Je wachtwoord van je VUnet-id kun je wijzigen via ACTAnet. https://vunet.vu.nl 
Klik op je profiel in de rechterbovenhoek van het scherm. 
 

 
 
 

 
 
 
Wachtwoord vergeten  
 
Via deze pagina (https://forgotpassword.login.vu.nl/Pages/default.aspx) kun je een nieuw 
wachtwoord aanvragen. Je krijgt een link toegestuurd naar je privé-emailadres en kunt daarmee 
een nieuw wachtwoord aanmaken. Voorwaarde is wel dat jouw privé-emailadres bekend is. Je kunt 
dit controleren via Mijn gegevens wijzigen in ACTAnet. Onder Communications kun je zien of er een 
mailadres geregistreerd staat en kun je het toevoegen of eventueel wijzigen. Ben je je wachtwoord 
kwijt en is je privé-emailadres nog niet bekend, ga met dan met een geldige legitimatie (rijbewijs, 
ID kaart of paspoort) naar een balie van de VU-IT servicedesk. Daar kan men een nieuw 
wachtwoord voor je aanmaken. Dit wachtwoord kun je vervolgens wijzigen in een eenvoudig te 
onthouden wachtwoord via ACTAnet. 
  

https://vunet.vu.nl/
https://vunet.vu.nl/
https://forgotpassword.login.vu.nl/Pages/default.aspx
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3.4 Werk opslaan, bekijken en delen 
 
Om op de pc’s in de mediatheek te kunnen werken moet je inloggen met je VUnet-id. Wanneer je bent ingelogd 
op het VU-netwerk kun je bij de bestanden op je persoonlijke deel van het VU-netwerk en kun je bestanden 
printen op de printers naast de grote mediatheek/pc ruimte. 
 
Persoonlijke schijf op VU-netwerk 
 
Met je VUnet-id kun je inloggen op de computers in de mediatheek. Je krijgt daarmee toegang tot het netwerk. 
Op dit netwerk heb je als student een eigen schijf (de H-schijf of Home folder), waarop je bestanden kunt 
opslaan (maximaal 1 GB).  
 
Je bestanden die op de servers bij de VU staan, de Home folder (H)), kun je binnen ACTA maar ook buiten de 
VU benaderen. Afhankelijk vanaf welke type werkplek je de bestanden benaderd zijn er verschillende 
mogelijkheden. ASK IT Gegevensopslag  
 
 
G Suite for Education 
  
Is een veelzijdige samenwerkingsomgeving voor het onderwijs. Je kunt er eenvoudig documenten aanmaken, 
delen en opslaan, gebruikmaken van een ongelimiteerde dataopslag en online samenwerken in documenten. Alle 
applicaties zijn beschikbaar, met uitzondering van de mailapplicatie. 
 
Integratie met Canvas  
G Suite is geïntegreerd in de leeromgeving Canvas. Zo kun je als student onder meer opdrachten inleveren via 
Google drive of een samenwerking starten met medestudenten. Docenten kunnen eenvoudig groepsopdrachten 
uitzetten, materiaal embedden in hun cursuscontent en via Google drive materiaal delen met studenten. 
 
Hoe log ik in?  
Activeren is eenvoudig, je kunt inloggen met je officiële ACTA-mailadres. Let wel op als je eerder je ACTA/ 
VU-mailadres hebt gekoppeld aan een privé-account van Google: je moet dan een ander mailadres koppelen aan 
je privé-account. ASK IT G Suite for Education 
 

 
Printen 
 
Vanaf pc’s in de mediatheek pc ruimte kan geprint worden op de printers in de gang naast de 
mediatheekruimte (6Z61). Om te kunnen printen, kopiëren of scannen moet je inloggen op de inlog/betaalunit 
naast de printer met je VUnet-id en wachtwoord, dit kan via je toegangspas. Betalen voor de prints kan met je 
pinpas of contactloos. Op deze apparaten kun je ook printen vanaf usb-stick of documenten scannen en dit op 
een usb-stick zetten. Uitleg over het gebruik van de apparaten hangt boven de printers aan de muur. De 
printers worden beheerd door VU-IT servicedesk.it@vu.nl 
 
ASK IT Printen, kopiëren en scannen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=8aa3b428a00744f98028d2334b802f86&from=a72088fa-d83b-40f5-ae00-d184eed8770f
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=872ea3d5193b41ce88f9f3bb8ae7d91b
mailto:servicedesk.it@vu.nl
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=aa3d79d6c8b943d4b66191a43ecd26ac
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3.5 Draadloos netwerk  
 
Draadloos netwerk binnen ACTA 
 
Op de meeste plaatsen binnen ACTA is een draadloos netwerk, Campusnet, van de VU beschikbaar. ACTA-
studenten kunnen daar op inloggen met hun VUnet-id. De handigste methode om het draadloos netwerk te 
configureren is via de site www.vu.nl/draadloos. 
 
Meer informatie over het gebruik van het draadloze netwerk, de software, handleidingen en de instructies over 
configureren zijn te vinden op ASK IT WIFI 
 

 
 
 
Draadloos netwerk buiten ACTA 
 
Wanneer je op het draadloze netwerk Eduroam binnen ACTA kunt inloggen dan kun je ook bij andere hogere 
onderwijsinstellingen in Nederland en het buitenland gebruik maken van hun draadloze netwerken. 
Deelnemende instelling staan op www.eduroam.nl 

  

http://www.vu.nl/draadloos
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=1e80f3977a854686be94828682a1bdaa&from=29d04775-49b5-468c-ac39-91386344b54b
http://www.eduroam.nl/
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4 ACTA website en Zorgnet 
 
De algemene ACTA website staat voor de communicatie met- en informatie aan de buitenwereld. 
 
 

 
 
De inhoud van de Zorgnet site (acta-zorgnet.nl) is gebaseerd op de Handleiding Prekliniek en Kliniek. Op deze 
website worden alle protocollen, handleidingen, werkwijzen, en taken binnen de zorgverlening van ACTA 
verzameld. Een overzichtelijke en centrale locatie die voor alle betrokkenen in het zorgproces via het Internet 
toegankelijk is. De website blijft doorlopend in ontwikkeling en biedt zo de meest recente informatie en kennis 
aan voor studenten en medewerkers. 
 

 
 

https://www.acta.nl/nl/index.aspx
http://acta-zorgnet.nl/
http://www.acta.nl/
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Inloggen met VUnetID via SURFconext 
 
Het inloggen met VUnetID verloopt via SURFconext. SURFconext maakt het voor instellingen mogelijk om op 
een veilige en betrouwbare manier in te loggen bij webdiensten van externe partijen. Voor medewerkers en 
studenten van ACTA verloopt het inloggen als volgt: 
 
1.      Ga naar www.acta-zorgnet.nl. 
2.      Klik op ‘Inloggen via SURFconext’. 
3.      Zoek ‘Vrije Universiteit Amsterdam’ en klik aan. 
4.      Log in met uw VUnetID en wachtwoord. 
 
Na de eerste keer inloggen, zal SURFconext uw instelling (Vrije Universiteit Amsterdam) onthouden. Stap 3 is 
dan alleen nog een kwestie van aanklikken. 
 
Vragen? Mail naar zorgnet@acta.nl 
  

mailto:zorgnet@acta.nl
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4.1 Studieweb 
 

 
 
Het Studieweb is een pagina op de ACTA site die studenten toegang geeft tot allerlei informatie en applicaties 
die met het onderwijs te maken hebben. Het Studieweb gaat echter verdwijnen. In de komende jaren wordt het 
uitgefaseerd, veel zaken die op Studieweb staan kun je nu al vinden op ACTAnet. Vragen over Studieweb? Mail 
naar icto@acta.nl 
 
 
  

https://www.acta.nl/nl/studieweb/index.aspx
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/category.aspx?category=tcm:164-296438-1024
mailto:icto@acta.nl
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5 Online onderwijs 
 

Vanwege de beperkte ruimte op de VU door de coronamaatregelen zal het onderwijs online worden gegeven, en 
daar waar kan en mag, op de campus. 

Studeren doe je samen 
Door ons onderwijs ‘hybride’ te organiseren, maken we op de campus ruimte voor (locatiegebonden) 
onderwijsactiviteiten en ontmoeting. Het fysieke contact tussen studenten onderling en met docenten is cruciaal 
voor de persoonlijke en academische ontwikkeling, want studeren doe je samen. 

Op vu.nl/coronavirus kun je de meest gestelde vragen en het laatste coronanieuws terugvinden. 
 
Studenten Info Is een Canvascursus van studenten, voor studenten. Op dit moment bestaat de course alleen 
nog maar uit een Q&A maar dit wordt later nog uitgebreid naar een vakkenoverzicht en tips & tricks voor 
studenten uit alle jaarlagen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze Canvascourse. 
 
Hou goed de mededelingen en het nieuws op ACTAnet in de gaten! Ook op je Canvas Dashboard worden 
algemene mededelingen geplaatst. Vanuit de Canvascursussen waarvoor je bent ingeschreven ontvang je e-
mails van Announcements van de docent. Zet je Notifications in Canvas dan ook niet uit! 
 
ZOOM 
 
Veel docenten zullen in hun Canvascursus gebruik maken van Zoom voor het geven van online onderwijs. De 
VU heeft een licentie hiervoor aangeschaft die ook door ACTA medewerkers en studenten gebruikt kan worden. 
 
 
 

 

https://www.vu.nl/coronavirus
https://canvas.vu.nl/courses/47853
https://vunet.login.vu.nl/Pages/default.aspx
https://canvas.vu.nl/


Introductie digitale voorzieningen bij ACTA 
 

Afdeling ICTO - ACTA            augustus 2020 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

 



Introductie digitale voorzieningen bij ACTA 

Afdeling ICTO - ACTA            augustus 2020 

17 

 
 
 

 
 


	1 Inleiding
	2 Overzicht accounts
	2.1 ACTAnet/VUnet Studentenportal

	3 Enkele voorzieningen uitgelicht
	3.1 ACTA e-mail
	3.2 Canvas
	3.3  VUnet-id wachtwoord wijzigen
	3.4 Werk opslaan, bekijken en delen
	3.5 Draadloos netwerk

	4 ACTA website en Zorgnet
	4.1 Studieweb

	5 Online onderwijs

