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Quick Start 
 

Je persoonlijke Home pagina van Lynda.com 
Nadat je bent ingelogd op Lynda.com kom je op de persoonlijke Home pagina. De Home pagina 

bestaat uit vier blokken. 

 

A. In blok A staan maximaal 3 video’s waar je aan begonnen bent. 

B. In blok B staan maximaal 3 van je Playlisten. 

C. In blok C staan populaire leertrajecten. Als je gestart bent met een traject dan komt deze hier 

te staan. 

D. In blok D staan aanbevelingen van populaire en nieuwe video’s. Je kan hier verschillende 

tabbladen kiezen. 

 

Zoeken 
In de algemene zoekbalk kan je zoeken op titel, auteur, skill, taken en software. Terwijl je typt 

worden er suggesties getoond. 
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Je kan ook bladeren door de Bibliotheek door de muis boven de tekst Library te houden. Er verschijnt 

een dropdown menu. 

 

Je kan van hieruit een onderwerp kiezen of de volledige lijst bekijken door op See All te klikken. 

 

Playlists 
Je kan op twee manieren items aan je playlist toevoegen.  

1. Vanaf het Home scherm (of je profiel) kies je My Playlists. 

2. Terwijl je aan het kijken bent kan je via Add to Playlist een item toevoegen. 

Je kan alleen aan je eigen Playlist een video toevoegen. 
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Een Playlist kan je ook delen met anderen. De link naar een playlist kan je opnemen als onderdeel in 

lesmateriaal of op een site. Maak de Playlist public en via share kan je de link voor iemand binnen 

Stichting Praktijkleren kopiëren en gebruiken. 

Certificaten 
Als je een onderdeel volledig hebt bekeken dan kan je een certificaat opvragen.  

 

Via de website kies je vanuit je persoonlijke menu het item Certificates. Dit 

certificaat kan je opslaan of delen via LinkedIn als je de koppeling hebt 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog meer mogelijkheden van Lynda weten, kijk dan naar de cursus How to use Lynda.com. 

 

Veel plezier met de video’s van Lynda.com 

https://www.lynda.com/SharedPlaylist/0de621ab64ca41c48dfe573e43a5414d?org=stichtingpraktijkleren.nl

