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Hoe online inschrijven en betalen? 
• Ga naar Mijn profiel 

Je vindt dit bovenaan je scherm in de linkerhoek. 

• Het volgende venster verschijnt: 

 

• Is dit je eerste keer?  
Registreer je en maak een webshop profiel aan. 
Vul je voornaam, Acternaam en persoonlijk mailadres in en druk vervolgens op de knop Registreren. 

• Heb je al een eerdere aankoop gedaan?  
Vul je persoonlijk e-mailadres in en wachtwoord in bij Aanmelden. 
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• Je kan een opleiding toevoegen aan je winkelmandje door de gewenste opleiding te kiezen bij Aanbod 
bovenaan op de opleidingspagina. 
Klik op de groene knop Inschrijven en de opleiding wordt toegevoegd aan je winkelmandje. 

 
Als je ingelogd bent op je profiel en je ziet dat Mijn opleidingen toch leeg is, dan kan je ook nu nog je 
opleiding toevoegen. Zoek terug je opleiding/cursus waarvoor je wil inschrijven. en voeg deze toe in je 
winkelmandje. Klik vervolgens op de knop Ga verder 

 
• Je ziet vervolgens onderstaand scherm met de Gegevens, die je bij het aanmaken van je profiel hebt 

ingevuld. Controleer deze gegevens nogmaals zorgvuldig! 
 
Controleer zeker je rijksregisternummer! 
Heb je geen Belgisch rijksregisternummer of bis-nummer? 
Schrijf je dan in tijdens de openingsuren op het cursistensecretariaat: zie leslocaties 
Breng zeker je identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocumenten mee. 
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TIP: 
Iedere inschrijving is persoonlijk. Je kan niet vanuit één profiel voor andere personen inschrijven. 
Indien je voor iemand anders wenst in te schrijven, maak hiervoor een afzonderlijk webprofiel aan!  
Klik daarna op Naar het overzicht. 

 
• Je krijgt een korte samenvatting van je gegevens en de gegevens van de cursus waarvoor je ingeschreven 

bent. Klik vervolgens op de groene knop Betalen.  
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• Je wordt doorgeschakeld naar onze betalingspartner Mollie. Je kiest de betalingsmethode van je voorkeur uit 
de lijst van mogelijkheden (Bancontact, Visa). Je volgt de procedures die op je scherm verschijnen. Als de 
betaling is gelukt ontvang je in je e-mail met de bestelbevestiging. 
 

 
• Je inschrijving en betaling zijn succesvol afgerond! 

 
• Je ontvangt een bestelbevestiging in je mailbox van je aankoop. 

 
TIP: 
Vind je de bestelbevestiging niet meteen terug in je INBOX?  
Controleer ook de SPAM-folder of folder met ONGEWENSTE E-MAILS.  

 
• Je inschrijving kan je steeds controleren in Mijn opleidingen door in te loggen via Mijn Profiel.  

Hier zie je het overzicht van je opleidingen staan. 
 
TIP: 
Onthou je gebruikersnaam voor je webshop profiel en je wachtwoord. 
Ben je dit vergeten, ga dan naar de rubiek Wachtwoord vergeten. 
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Wachtwoord vergeten? 
• Ga naar Mijn Profiel  

Je vindt dit bovenaan je scherm in de linkerhoek. 
• Ga naar de rubriek Aanmelden 

• Klik op Wachtwoord vergeten 
• Geef het e-mailadres in waarmee je je hebt ingeschreven voor een cursus. 

• Klik Verstuur e-mail 
• Je krijgt een bevestiging 
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• Log in bij je email-programma en volg de instructies in de herstelmail. 

 
• Vul je nieuwe wachtwoord in 

• Klik op Bewaar wachtwoord 

• Log opnieuw in. 


