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Hartelijk dank voor uw interesse in het opleidingsaanbod van het Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg Gent (KCGG). 

 

Het KCGG heeft 5 Ufora sites met Powerpoint presentaties, oefeningen, instructievideo's en 

kennisclips over informatie- en datamanagement. De verschillende sites verwijzen naar het diverse 

opleidingsaanbod op vlak van basiskennis (cf. Blits informatiesessies en workshops) en taal.  

 

Om toegang te krijgen tot de informatie dient u zich in te schrijven.  

 

Hoe kan ik me inschrijven op een Ufora site van het KCGG?  

Stap 1: Open de link van de Ufora site van uw interesse. 

• https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/123006 Blits informatiesessie (basis) 

• https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/204795 Workshops NL (basis en 

geavanceerd) 

• https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/204796 Workshops ENG (basic and 

advanced)  

• https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/79669 Specialist Course Systematic 

Review and Meta-analysis (basic and advanced) 

• https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/407970 Knowledge 2 Connect 

seminars 

 

Stap 2: Klik op ‘inschrijven voor cursus’. (Dit is mogelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht profiel 

aan de Universiteit bijv. student, onderzoeker, medewerker UZ, enz.).  

 

https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/123006
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/204795
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/204796
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/79669
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/407970
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FAQ 1: ik krijg onderstaande foutmelding wanneer ik me wil inschrijven. Hoe kan ik dit verhelpen?  

 

 

Oplossing 

Stap 1: Navigeer naar ufora.ugent.be  

Stap 2: Klik op ‘inschrijven in cursus’ aan de rechterzijde [zie screenshot hieronder] 

 

Stap 3: Zoek naar de Ufora site a.d.h.v. onderstaande codes / zoektermen 

• Wenst u in te schrijven voor de Blits informatiesessie (basis)? Geef dan de zoekterm ‘Blits’ in. 
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• Wenst u in te schrijven voor de Workshops NL (basis en geavanceerd)? Geef dan de 

zoektermen ‘Workshops KCGG’ in.  

 
 

 

• Wenst u in te schrijven voor de Workshops ENG (basic and advanced)? Geef dan de 

zoektermen ‘Workshops KCGG’ in. 
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• Wenst u in te schrijven voor de Specialist Course Systematic Review and Meta-analysis (basic 

and advanced)? Geef dan de zoekterm ‘Conducting and publishing a systematic review and 

meta-analysis’ in. 

 
 

• Wenst u in te schrijven voor de Workshops ENG (basic and advanced)? Geef dan de 

zoektermen ‘Knowledge 2 Connect’ in. 

 

Stap 4: Open de cursussite. U kan zich nu inschrijven voor deze cursus.  


