
Handleiding gebruik e-learning 

 

- Verenigingen kunnen cursisten aanmelden in LISA (menuonderdeel “KNHB examen” en nadat de 

groep is aangemaakt: “Stuur naar Drillster”). 

 

- Zorg dat je bij het aanmelden unieke mailadressen van cursisten gebruikt (dus het 

mailadres van de jeugdleden zelf en niet het mailadres van hun ouders, wat nu vaak 

voorkomt).  

TIP: laat teammanagers een lijstje van actuele mailadressen aanleveren en zet deze in LISA. 

Er kan per e-mailadres maar één account worden aangemaakt. Is een e-mailadres niet juist? Dan 

kun je deze zelf in LISA aanpassen en opnieuw versturen. 

 

- Cursisten ontvangen een welkomstmail met daarin de link naar de opleiding. Deze link is 

uit veiligheidsoverwegingen een maand geldig. Binnen een maand moet er een wachtwoord 

worden ingesteld, daarna hebben cursisten een jaar toegang tot de e-learning. 

Het e-mailadres waarop ze de welkomstmail ontvangen, is hun gebruikersnaam. Ze kunnen 

zelf een wachtwoord instellen, zodra ze de opleiding starten. 

 

- Zijn ze hun welkomstmail kwijt? Geen probleem, dan kunnen ze gewoon inloggen op 

www.drillster.com (evt. kiezen voor “wachtwoord vergeten”). Let op: inloggen kan alleen 

met het mailadres waarmee de cursist door de vereniging is aangemeld. Eenmaal ingelogd 

zien ze bij “mijn repertoire” de zes onderdelen van de opleiding. 

 

- Cursisten oefenen verschillende vragen, onderverdeeld in 6 thema’s: spelsituaties 

(video’s), spelregels, overtredingen, speldeelnemers, zaalhockey en signalen. 

 

- Terwijl de cursisten de vragen doorlopen, zien ze een metertje lopen. Dit metertje geeft de 

voortgang aan. Staan ze bij alle thema’s op 100%? Dan zijn ze klaar om examen te doen. 

 

- Voor elke cursist wordt €7,50 bij de vereniging in rekening gebracht bij aanmelding voor de 

e-learning (per 1-1-2016). 

 

- Cursisten hebben in ieder geval een jaar toegang tot de leeromgeving. Ook als ze geslaagd 

zijn, kunnen ze nog eens inloggen om te oefenen met de vragen, bijvoorbeeld bij 

regelwijzigingen. Het is dus niet de bedoeling dat groepen verwijderd worden nadat 

examen is gedaan. 

 

- Cursisten die gebruik maken van de browser Safari zien na het inloggen een melding over 

cookies in hun scherm. Om gebruik te maken van de e-learning, moeten zij bij de 

instellingen van Safari cookies accepteren. 

 

- In LISA is de gemiddelde voortgang van de cursisten te zien. Daarnaast kun je als 

opleidingscoördinator inloggen op www.drillster.com om de voortgang van 

de cursisten te bekijken (evt. kiezen voor “wachtwoord vergeten”). Let op: inloggen als beheerder 

kan alleen met het e-mailadres waarmee je als opleidingscoördinator bij de KNHB bekend bent. Bij 

“mijn repertoire” zie je de zes onderdelen van de opleiding. Rechtsboven in het uitklapmenu kun je 

bij “mijn groepen” de voortgang van de cursisten zien. 

 

Vragen? clubscheidsrechter@knhb.nl  

Gebruikers van AllUnited kunnen terecht bij de helpdesk van AllUnited. 


