Beste Collega’s,
Deelname aan het programma Rekenen in de Zorg zal via het Leermanagementsysteem (LMS) van het hospitaal plaatsvinden.
Om dit soepel te laten verlopen, bieden wij u de volgende informatie aan. Alle informatie over de cursus Rekenen in de Zorg vindt u op de website http://www.hohacademy.com/catalogus/rekenen-in-de-zorg/

Om deel te nemen aan het programma Rekenen in de Zorg van het hospitaal moet u
via de website http://www.hohacademy.com/catalogus/rekenen-in-de-zorg/ op de
knop inschrijving cursus Rekenen in de Zorg klikken. Zie knop beneden.

Om in te loggen op het LMS hebt u uw salarisnummer en een wachtwoord nodig.

•

Log in met uw personeelsnummer en wachtwoord. Indien uw personeelsnummer korter is dan 6 cijfers dan dient u vóór uw personeelsnummer extra nullen te
zetten. Voorbeeld: Is uw personeelsnummer 1234, dan vult u bij gebruikersnaam
001234 in. De eerste maal dat u inlogt is het wachtwoord: HOH2015 (hoofdletters)

•

Als dit de eerste maal is
dat u inlogt dan dient u
nu een nieuw wachtwoord
in de vullen. Verander het
wachtwoord in een
wachtwoord dat u
gemakkelijk kunt onthouden.

Het doorlopen van deze stappen en deelnemen aan de instaptoets is verplicht.
Na het doorlopen van de instaptoets, is het verkregen resultaat uw nulmeting. Een
nulmeting geeft aan hoe er voor staat. Bekijk uw resultaat goed voordat u afsluit.
Na afsluiten van uw instaptoets kunt u er niet meer bij. Wel kunt u de theorie herhalen.
Wanneer en waar u de stappen voor het maken van de instaptoets “Rekenen in de
zorg” wil doorlopen bepaald u zelf. U hebt alleen een computer, internetverbinding en
uw inloggegevens nodig.

Na de instaptoets moet u naar “Catalog” en daarna kiezen voor ‘Enroll Examen
Medisch rekenen” en een datum kiezen binnen het kalender, waarop u de rekentoets
wilt maken.

Het kiezen van een datum voor het maken van het examen moet altijd in overleg met
uw zorgmanager.

Collega’s die hulp of meer informatie nodig hebben om in te loggen op het LMS of
meer informatie nodig hebben over de stappen van het programma “Rekenen in de
zorg” kunnen hiervoor dhr. Aqmar Abraham uitnodigen om tijdens een werkoverleg
uitleg te komen geven.
Individuele uitleg is helaas niet mogelijk.
Contact gegevens Aqmar Abraham
Mobiele # 597-4337
Email: a.abraham@arubahospital.com
Skype: aqmar.abraham

