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1 Voorwaarde 1: De school/organisatie moet toestaan dat de deelnemers 

zelf kunnen inschrijven 

Standaard kunnen deelnemers zichzelf inschrijven. Wenst de directie of nascholingsverant-

woordelijke dit uit te schakelen: 

 Na aanmelden van de directeur of nascholingsverantwoordelijke, kiest deze rechts de rol van 

de school (instellingsnummer) 

 

 Kies instellingen 

 Momenteel is er nog maar 1 instelling, de keuze of deelnemers zichzelf wel/niet kunnen in-

schrijven: 
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2 Voorwaarde 2: De persoon moet gekoppeld zijn aan de school/organisa-

tie 

Als de persoon niet gekoppeld is aan een school/organisatie, krijgt deze volgende boodschap. Het 

inschrijven gebeurt dan nog éénmalig op exact dezelfde wijze als voor 1 mei 2018. 

 

Na aanmelden kan de deelnemer zichzelf inschrijven voor de respectievelijke vorming, als 

deze wel gekoppeld is aan de school/organisatie: 

 

Selecteer de school/organisatie 
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Selecteer de reeks 

 

Controleren van persoonlijke gegevens: 

 

Vervolgens wordt een overzicht getoond. Merk op er kan gekozen worden uit meerdere facturatie-

gegevens, indien meerdere facturatiegegevens bestaan voor de school/organisatie. 
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3 Voorwaarde 3: De directeur/nascholingsverantwoordelijke kan nog al-

tijd de deelnemer uitschrijven 

Na het voltooien van de inschrijving zullen zowel deelnemer als de contactpersoon van de 

school/organisatie een e-mail ontvangen met vermelding (zie hierboven): 

 Wie is ingeschreven en door wie is deze ingeschreven 

 Waarvoor is de deelnemer ingeschreven en eventuele kostprijs 

 Waar eventueel de facturatiegegevens aangepast kunnen worden of de persoon terug uitge-

schreven. 


