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Inloggen op Lynda.com 

Je kan op verschillende manieren gebruik maken van Lynda.com. Via de website van de Stichting 

Praktijkleren, rechtstreeks via de browser, via een programma voor Windows of OS X of via een App. 

 

Via de website van stichting Praktijkleren. 

1. Met de jou bekende inloggegevens van Praktijkleren log je in op de website 

www.stichtingpraktijkleren.nl  

 

  

 

Heb je als docent nog geen inloggegevens. Klik dan op 

registreren 

 

 

 

Volg de stappen in het onderdeel registreren 

 

  

 

 

 

 

 

2. Nadat je bent ingelogd op de website van 

Praktijkleren, staat er op jou startpagina bij het item 

Websites leermiddelen een snelkoppeling naar 

Lynda.com. Als je deze link klikt wordt de website, met een single sign on, geopend.  

3. Je persoonlijke Home pagina van Lynda.com wordt geopend. 
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Via de desktop applicatie voor Windows of OS X. 

Door gebruik te maken van het programma of de app van Lynda.com heb je de mogelijkheid om 

video’s offline bekijken.  

1. Ga naar de website van Lynda.com. 

2. Download en installeer de Lynda.com applicatie. 

3. Start de applicatie en klik op het pictogram van de sleutel om in te loggen.  

4. Kies voor de optie Organisation, vul bij portal stichtingpraktijkleren.nl in.   

Als je op Go klikt dan kom je op de login pagina van praktijkleren uit.  

5. Nadat je hebt ingelogd met je gebruikersnaam en wachtwoord van Stichting Praktijkleren, 

wordt je persoonlijke Home pagina van Lynda.com geopend. 

 

Via de app op je tablet of mobiele telefoon. 

1. Ga naar de app store 

2. Download de Lynda.com applicatie. 

3. Bij het inloggen kies je voor Already a member. 

4. Kies voor de optie Organisation, vul bij portal 

stichtingpraktijkleren.nl in.   

Als je op Login klikt dan kom je op de login pagina van 

praktijkleren uit. 

5. Nadat je hebt ingelogd met je gebruikersnaam en wachtwoord van 

Stichting Praktijkleren, wordt je persoonlijke Home pagina van 

Lynda.com geopend. 


