Inloggen Mijn ErasmusAcademie
De link om in te loggen in het cursistenportaal ‘Mijn ErasmusAcademie’ is
https://erasmusacademie.cartaonline.nl/account/login. Klik hierop of kopieer en plak de link in de
opdrachtbalk van je internetbrowser. Inloggen kan ook via het tabblad Mijn EA op de website van Erasmus
Academie.

Dashboard

Na het inloggen kom je binnen op het Dashboard. Het Dashboard, geeft een volledig beeld van alle gevolgde cursussen, de
roosters van deze cursussen, ontvangen berichten binnen het portaal (niet te verwarren met mails die Erasmus Academie
stuurt). Je ziet dus ook de cursussen uit het verleden. Aan de linkerkant vind je een menu. De menuonderwerpen gelden voor
alle cursussen waarvoor je ingeschreven staat/stond. Ook kun je daar rechtstreeks naar de digitale leeromgeving voor het
cursusmateriaal en de college opnames. Het kopje Rooster bevat de roosters van je cursussen. Je kunt deze indien gewenst
rechtstreeks in je digitale agenda importeren.

Menu opties
De opties in het linkermenu gelden voor alle cursussen waarvoor je ingeschreven bent (geweest). Bijvoorbeeld onder
‘Berichten’ vind je niet alleen berichten die bij de cursus die je nu volgt maar ook die van andere cursussen die nu volgt of in
het verleden gevolgd hebt. Deze berichten zijn geen mails die in je inbox komen, maar zijn enkel als communicatie binnen
een cursus. Deze worden niet door de medewerkers van Erasmus Academie gelezen. Stuur je vraag naar
cursussen@erasmusacademie.nl dan ontvang je zo spoedig mogelijk antwoord.

Cursuspagina

Door op je cursus binnen Rooster te klikken kom je rechtstreeks in de cursus die je wilt bekijken.
Onder Inschrijvingen vind je ook alle cursussen en als je daar op een cursus klikt, kom je ook op de specifieke cursuspagina.
Hierop staat de planning van de betreffende cursus, en wordt in het vak ‘Inhoud’ de Zoomlink voor het digitale college
geplaatst. In het vak bestanden staat een handleiding om in Zoom in te kunnen loggen. Overig cursusmateriaal en de
opnames van de colleges worden in Maester geplaatst.

Digitale leeromgeving (DLO) Maester
In het vak ‘Digitale leeromgeving’ staat de link naar de digitale leeromgeving Maester. Door op ‘Maester’ te klikken kom je
automatisch in Maester terecht.

Startpagina DLO Maester
De startpagina van Maester is standaard ingedeeld met verschillende hoofdstukken. Kies het hoofdstuk dat
je wilt bekijken door erop te klikken.
Let op: in het voorbeeld zie je de cursus Walter Benjamin. Dit is slechts een voorbeeld!

Bijvoorbeeld om de introductie van de docent te bekijken. Dit kan een tekst zijn of een filmpje waarin de docent zichzelf
voorstelt en de cursus introduceert

In het linkermenu kun je ook kiezen welk hoofdstuk je wilt bekijken.

Evaluatie
Elke cursus in Maester eindigt met een evaluatie. Wij stellen het zeer op prijs als je deze invult, zodat wij aan de hand van je
op- en/of aanmerkingen ons onderwijs en onze dienstverlening steeds weer kunnen verbeteren .

Terug naar Mijn ErasmusAcademie
Maester opent in een nieuw tabblad in je internetbrowser. Om terug te gaan naar Mijn ErasmusAcademie hoef je enkel het
juiste tabblad in je internetbrowser aan te klikken. Zo kun je makkelijk navigeren tussen eventueel meerdere cursussen.

