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1 COMPETAS GEBRUIKEN 

1.1 COMPETAS OPSTARTEN 

Opgelet: Competas kan je best in Internet Explorer gebruiken (voor Edge: zie bijlage). 

Google Chrome en Mozilla Firefox zijn niet volledig compatibel. 

 

Start Internet Explorer en typ www.competas.be in de adresbalk. 

Voer je ontvangen login en wachtwoord in en klik op Aanmelden. 

 

Je komt nu terecht op de welkompagina 

 

 

  

http://www.competas.be/
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1.2 JE CURSUS SELECTEREN 

Klik in de welkompagina op  onder Leren. 

Klik in het gedeelte Je catalogus op Selecteren achter de cursus die je wilt starten. 

 

Je cursus komt nu onder Je leermateriaal terecht, waar je de samenstelling kan aanpassen. 

1.2.1 CURSUS SAMENSTELLEN (HOOFDSTUKKEN KIEZEN) –  INDIEN NODIG 

Het samenstellen van de cursus is optioneel. Het kan dus best zijn dat de hoofdstukken 

reeds aangeduid werden, en dat je hier geen wijzigingen kan aanbrengen. 

Klik in het gedeelte Je leermateriaal op Samenstellen. 

 

Je krijgt nu de lijst van de voor jouw beschikbare hoofdstukken. 

Selecteer de gewenste hoofdstukken via de keuzerondjes: 

 = niet nodig;   = gewenst;   = gekend 

Door op de titel van een hoofdstuk te klikken kan je de inhoud laten 

weergeven/verbergen 

 

Klik onderaan het venster op Ga verder naar de volgende stap, je krijgt nu een overzicht van 

wat je gevraagd hebt. 

Klik onderaan op Instellingen bewaren. 
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1.3 EEN LESONDERDEEL DOORNEMEN  

Klik in het gedeelte Je leermateriaal in de kolom Start om een cursus te starten. 

 

 

1.3.1 INTERNET EXPLORER 

Er wordt een klein programmatje (Splittool) geactiveerd en je komt terecht in de inhoudstafel van je 

leermateriaal. Dit programmatje zorgt ervoor dat het venster van je Explorer aan de kant van je 

scherm zal staan, om naast de geleerde applicatie te komen. 

1.3.2 ANDERE INTERNETBROWSER 

Werk je met een andere browser, dan zal je een bericht krijgen dat de Splittool niet gevonden is. Klik 

op OK of Verdergaan (Continue) om verder te doen. Je komt dan ook terecht in de inhoudstafel van 

je leermateriaal 
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1.4 OEFENBESTANDEN DOWNLOADEN 

Aan de rechterkant zie je een paneel met de basisgegevens van de opleiding.  

Onderaan de tekst Bestanden, klik op de knop Download. 

 

Klik op Opslaan als of Save as (niet op Open(en)!) en selecteer je map Documenten of Documents 

 

 

Eens het bestandje gedownload is, klik onderaan op Map openen 
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Klik met de rechtermuisknop op de gecomprimeerde map Oefenbestanden-... en kies in het menu 

Alles Uitpakken of Extract All. 

 

Je hebt nu een mapje Oefenbestanden – Office… met alle nodige bestanden voor de opleiding. 
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1.5 EEN STUDIETAAK STARTEN - WEDRKOMGEVING 

1.5.1 INTERNET EXPLORER 

Klik op het hoofdstuk en vervolgens op de studietaak of oefening waarmee je wenst te beginnen. De 

toepassing waarover je leert zal automatisch opstarten. Je ziet links het toepassingsvenster waarover 

je leert en rechts de cursus. 

Je kan de scheiding tussen de twee schermdelen wijzigen door eraan te slepen met de muis. Op die 

manier ken je meer of minder ruimte toe aan de cursus of aan de toepassing. 

 

1.5.2 ANDERE BROWSER 

Klik op het hoofdstuk en vervolgens op de studietaak of oefening waarmee je wenst te beginnen. 

Start de toepassing waarover je leert, en verdeel de toepassing en de studietaak over je scherm. Het 

beste zet je ze naast elkaar. 

In Windows 10 kan je de scheiding tussen de twee schermdelen wijzigen door eraan te slepen met de 

muis. Op die manier ken je meer of minder ruimte toe aan de cursus of aan de toepassing. 
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1.6 STUDIETAAK DOORLOPEN 

Neem stap voor stap de studietaak door en voer de instructies uit in het toepassingsvenster aan de 

linkerkant. 

Wanner nodig, klik op onderstaande icoon op een afbeelding te bekijken. 

 

Zet een vinkje de studietaak naast Voltooid wanneer u aan het einde bent. 

 

Klik op Volgende   onderaan om naar de volgende studietaak te gaan. 

Klik op Overzicht  onderaan om naar de inhoudstafel te gaan en een nieuw hoofdstuk te 

beginnen.  

 

 

1.7 HET PROGRAMMA VERLATEN  

Klik op Sluiten  bovenaan in het cursusvenster. Je komt nu terug op het hoofdvenster 

van Competas. 

Klik op Afmelden .  
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2 BIJLAGE 

2.1 HET WACHTWOORD AANPASSEN  

Klik in de welkompagina (Home) op  onder Virtuele Leertools. 

Vul het oude wachtwoord in en 2 maal het nieuwe wachtwoord. 

Klik op Verandering doorvoeren. 

2.2 PROBLEEMOPLOSSINGEN 

2.2.1 NA HET AANMELDEN KAN IK NERGENS KLIKKEN 

Deze aanpassing is enkel mogelijk in Internet Explorer. Voor andere browsers, ga naar 

volgende stap 'ik kan nog steeds niet klikken'. 

 

Indien je na het aanmelden niet verder kan naar een nieuw scherm, kan je de Competas openen in 

compatibiliteitsmodus. 

 

Klik hiervoor rechtsboven op het tandwieltje et klik op Instellingen voor compatibiliteitsweergave. 

 

Klik op toevoegen of Add om de website givigroup.be toe te voegen aan de lijst. Klik vervolgens op 

Sluiten. 
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2.2.2 IK KAN NOG STEEDS NIET KLIKKEN 

Hier zal je de beveiligingsinstellingen van je brouwer aanpassen. Voer dit dus enkel uit 

als je effectief nergens kan klikken! 

 

2.2.2.1 INTERNET EXPLORER 

In dit geval staan je beveiligingsinstellingen op een zeer hoog niveau. 

Klik terug op het tandwieltje, en klik op Internetopties of Internet Options. 

 

Klik op de tab beveiliging of security, selecteer vertrouwde websites of trusted sites, en vervolgens 

op de knop websites.  

 

Zet onderdaan het vinkje uit (bij https), en klik bovenaan op toevoegen. Je kan dit venster dan sluiten. 
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2.2.2.2 MICROSOFT EDGE 

Indien je Microsoft Edge gebruikt, gebruik volgende procedure om Competas in Internet Explorer te 

gebruiken: 

 

2.2.2.3 ANDERE BROWSER 

Je browser is in dit geval niet compatible voor Competas. Je kan dan best Internet Explorer 

downloaden en installeren. 
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2.3 SYMBOLEN IN DE HANDLEIDING 

In de handleiding maken we steeds gebruik van de volgende symbolen ter aanduiding van: 

Symbool Beschrijving Voorbeeld 

 Een handeling via het toetsenbord: 

- Tekst die je moet typen, staat weergegeven 
tussen aanhalingstekens die niet moeten 
getypt worden tenzij expliciet vermeld 

 

 Typ "Het is warm.". 

 - Een toetsenbordinstructie 
 Druk op ENTER. 

 Een muis-handeling, o.a. klikken op:  

- Een knop in de werkbalk 

 

 Klik op de Save-knop . 

 - Een knop in een dialoogvenster 
 Klik op [OK]. 

 - Een menucommando (vb. Klik eerst op het 
menu File, dan op de optie Save) 

 Klik op File  Save.... 

 Een actie die je zonder begeleidende uitleg moet 

uitvoeren; een doe-opdracht 
 Sluit het bestand. 

 Het resultaat van één of meer handelingen  Een dialoogvenster opent. 

 Tips, een samenvatting of extra informatie die niet 

moeten uitgevoerd worden 
 Aan ieder object kan een 

actie toegekend worden. 

 Een alternatief (meestal instructies via de 

menubalk of verkorte toetsen) dat ter informatie 

wordt vermeld maar niet moet uitgevoerd worden 

 U kunt eveneens drukken op 

ALT + F4. 

 Een vraag, die je moet beantwoorden in het 

stappenplan 
 Wat is geselecteerd? ...........  

 Het opslaan van een document  Sla het bestand op.  

 

 


