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Handleiding aanmelden digitale leeromgeving OSR 
 

Introductie 

De cursus waar je je voor ingeschreven hebt, staat voor je klaar op onze digitale leeromgeving. 

Doorloop de volgende stappen om in te loggen en met de cursus aan de slag te gaan. 

1. Inloggen op http://osr.instructure.com met de gegevens uit de mail,  

2. akkoord gaan met de voorwaarden, 

3. je wachtwoord omzetten. 

De cursus zelf helpt je verder op weg door middel van een introductie. 

 

Stap 1 Inloggen 

Ga naar http://osr.instructure.com en log in met de gegevens uit de email (je emailadres en het door 

OSR aangemaakte wachtwoord). 

 

 
 

 

  

http://osr.instructure.com/
http://osr.instructure.com/
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Stap 2 Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden 

Om verder te kunnen is een akkoord op de gebruikersvoorwaarden nodig: lees ze, 

vink ze aan en klik op [Inleveren]. 

 
 

Stap 3 Je ziet je cursus 

Klik op de cursus afbeelding en de cursus opent zich. In de cursus zelf vind je meer informatie, een 

studiewijzer, je opdrachten etc. 

 

Merk op. Vergeet niet je wachtwoord aan te passen. Zie stap 4. 
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Stap 4 Aanpassen wachtwoord 

Maak een eigen (!) wachtwoord aan wat makkelijk te onthouden is, maar toch ook 

veilig is. Als tip: acht karakters. Gebruik een combinatie van letters en cijfers, een 

hoofdletter en een speciaal teken. 

Ga naar [Account] > [Instellingen] > [Instellingen bewerken] en pas je wachtwoord aan. 
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Meer informatie over het omzetten van je wachtwoord vind je hier. 

 

Inloggen 

De volgende keer dat je naar je cursus wilt, log je rechtstreeks in met je emailadres en het door jou 

aangepaste wachtwoord op: https://osr.instructure.com. 

 

Browsers 

De digitale leeromgeving OSR werkt het beste met een recente versie van de meest voorkomende 

browsers: Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari en Opera. Meer informatie over browsers 

vind je hier. 

 

Uitloggen 

Onder [Account] vind je de knop [Uitloggen]. 

 

Vragen 

Heb je vragen? Neem contact op: helpdesk@osr.nl. 

https://guides.instructure.com/m/4212/l/41958-how-do-i-change-my-login-password
https://osr.instructure.com/
https://guides.instructure.com/m/4214/l/41056-which-browsers-does-canvas-support
mailto:helpdesk@osr.nl

