
UFORA 

 

Wat is UFORA? 

De leeromgeving waar je:  

̶ De cursussen ziet waarvoor je bent ingeschreven 

̶ De aankondigingen leest met betrekking tot de cursus 

̶ Het leermateriaal (klasles, woordenlijst, etc.) ziet die je moet studeren  

̶ De opdrachten ziet die je moet inleveren 

̶ De gemaakte opdrachten inlevert 

 

Hoe gebruik je UFORA? 

̶ Navigeer naar http://ufora.ugent.be 

̶ Log in met je UGent-account 

̶ Klik bij ‘mijn cursussen’ op de naam van je cursus 

̶ Vanaf hier zie je de homepagina van je cursus 

̶ Klik op ‘Inhoud’ om het leermateriaal van jouw cursus te bekijken 

 

Hoe ziet UFORA eruit? 

Ufora bestaat uit vier onderdelen. Ze worden hieronder verder uitgelegd. Daarbij zijn de 

belangrijkste functies voor je cursus aan het UCT geel gemarkeerd.  

̶ UFORA-homepage 

̶ Cursushomepage 

̶ Cursustoolbar 

̶ Persoonlijke instellingen 

 

 

 

 

http://ufora.ugent.be/


UFORA-homepage 

 

1. Menu Ufora - Via dit menu navigeer je naar je verschillende cursussen. Hier worden ook 
meldingen weergegeven en kan je je persoonlijke gegevens aanpassen 

2. Toolbar Ufora - De knoppenbalk bevat een aantal nuttige links 
3. Aankondigingen - Hier zie je de algemene Ufora aankondigingen 
4. Mijn Cursussen - Overzicht van al je cursussen per academiejaar – Hier vind je je cursus 

aan het UCT  
5. Agenda - Hier zie je cursusdeadlines voor al je cursussen. 
6. Office365 - Hier zie je een bestandoverzicht van Office 365 
7. Infosites - Een overzicht van je infosites 
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Cursushomepage 

 

1. Menu Ufora - Via dit menu navigeer je naar je andere cursussen. Ook worden hier 
meldingen weergegeven en kun je je persoonlijke gegevens aanpassen 

2. Cursustoolbar - Via dit menu navigeer je binnen je cursus (zie uitleg hieronder) 
3. Aankondigingen - Hier zie je de aankondigingen binnen de cursus 
4. Agenda - Hier zie je cursusdeadlines, bijvoorbeeld voor het inleveren van opdrachten 

 

Cursustoolbar 

 

1. Cursussen - Hier staat een overzicht van jouw Ufora-cursussen 
2. Berichten/notificaties - Nieuwe berichten en notificaties aangeduid met een oranje stip 
3. Persoonlijke instellingen - Hier kan je jouw persoonlijke instellingen wijzigen (bijv. 

ontvangen van mail bij nieuwe content) 
4. Ufora – De startpagina van Ufora met het overzicht van alle Ufora-cursussen 
5. Inhoud - De inhoud van de cursus met het leermateriaal 
6. Agenda - De agenda met daarin de inleverdata voor de Ufora-opdrachten 
7. Aankondigingen - Verwijst naar de aankondigingen die zijn gedaan binnen de cursus 
8. Groepen – Dit toont in welke groep je bent ingeschreven 
9. & 10. Ufora-tools en andere functionaliteiten - o.a. de gebruikers in de cursus, een 

overzicht met de cursusopdrachten, eventuele discussiefora, enz. 
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Persoonlijke instellingen - Meldingen instellen 

Stel je meldingen in om te bepalen van welke activiteiten in Ufora je een melding ontvangt: 

1. Klik rechtsboven op je naam (‘DS’ in het voorbeeld) en vervolgens op ‘Meldingen’ 

 

 

2. Selecteer of je een wekelijks overzicht van meldingen wil ontvangen en van welke 
activiteiten je direct een mail wil ontvangen 

 

We raden ten sterkste aan om het vakje ‘E-mail’ aan te vinken bij ‘Aankondigingen’! 
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