Instructie aanmelden/inloggen.
Via de website is het mogelijk om je aan te melden voor een cursus van Scholing dichtbij.
Voor cursisten die eerder hebben deelgenomen aan een cursus is het eenvoudig om je voor
een nieuwe cursus aan te melden en om te zien voor welke cursus je bent aangemeld.
Cursisten die voor het eerst deelnemen aan een cursus dienen een registratieformulier in te
vullen. Alle mogelijke stappen van het aanmelden worden hieronder uitgelegd.

Eerste keer aanmelden cursus
Via de website van Scholing Dichtbij komt u terecht in onderstaand overzicht van alle
aangeboden cursussen. In dit overzicht leest u wanneer de cursus plaatsvindt, welke cursus
het betreft en waar de cursus gegeven wordt.
Door op de ‘V’ achter de titel van de cursus te klikken, wordt een venster geopend met
daarin meer informatie over de cursus.

 Klik op AANMELDEN om u aan te melden voor de cursus.
Na het klikken op aanmelden verschijnt het scherm met daarin twee opties:
1. Inloggen account
2. Account aanmaken
Voor de eerste aanmelding voor een cursus dient een account te worden aangemaakt.
Dit is nodig om je gegevens op te nemen in de administratie t.b.v. de opmaak van de
presentielijst en het certificaat. Tevens willen we graag je contactgegevens noteren zodat we
de cursus kunnen bevestigen/annuleren.

 Vul de velden voor het aanmaken van het account in en klik op Inschrijven.
Het systeem verstuurd nu automatisch een e-mail naar het opgegeven adres.
In die e-mail staat een link waarmee de aanmelding bevestigd moet worden. Zie
onderstaand voorbeeld.
Let op! Zolang de link in de mail niet is aangeklikt, staat u niet geregistreerd in het systeem.

 Klik op de link in de mail om de inschrijving te voltooien.
Aanmelden voor nieuwe cursus;
Wanneer je al eerder bent aangemeld voor een cursus en je jezelf voor een nieuwe cursus
wilt aanmelden, klik je op de knop AANMELDEN van de gewenste cursus. Je kan jezelf dan
aanmelden in te loggen op je bestaande account met je inloggegevens zoals onderstaand
beschreven.

Aanmelden met bestaand account
Als je al een keer eerder bent aangemeld voor een cursus (ongeacht of dit in een ander jaar
is geweest of niet) kun je na het klikken op AANMELDEN je aanmelden voor de cursus.

Na het inloggen…
Nadat je bent aangemeld en bent ingelogd kom je in onderstaand scherm.
In dit scherm is het mogelijk om te zien voor welke cursussen je bent aangemeld, tevens kan
je zien welke facturen voor cursussen nog open staan en kan je deze betalen.
Een aanmelding is pas definitief wanneer de factuur betaald is!
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In dit scherm zijn verschillende acties mogelijk. De nummers in de afbeelding geven een
verwijzing naar de onderstaande uitleg.
1. De groene balk links indiceert dat er een cursus openstaat waarvoor al wel is
aangemeld, alleen waarvoor de betaling nog overeengekomen moet worden.
Op dit moment is de aanmelding voor Scholing Dichtbij al wel gedaan. Door op het
groene blok te klikken, verschijnt de factuur en de mogelijkheid om te betalen.
Na het betalen van de factuur ben je definitief aangemeld voor de cursus!
2. De blauwe balk geeft aan dat voor de cursus een betaalovereenkomst afgerond is. Er
is door de cursist akkoord gegeven voor het aangegeven bedrag.
Door op de blauwe balk te klikken verschijnt het overzicht van de
betaalovereenkomst en daarin de mogelijkheid om de factuur te downloaden.
Dit betekent tevens dat je definitief bent aangemeld voor de cursus!
3. De gegevens van de cursist worden getoond. Het is mogelijk om deze gegevens te
wijzigen door op Wijzigen te klikken.
Het is verstandig om je telefoonnummer te vermelden bij je gegevens. In het geval
van ziekte van de docent kan er telefonisch contact gezocht worden met je.

Na het klikken op de Groene balk
Nadat de Groene balk is aangeklikt in het beginscherm wordt automatisch genavigeerd naar
het scherm waarin er tot een betaling kan worden gekomen.
In 3 stappen wordt de aanmelding definitief voltooid.

Stap 1:
In stap 1 ziet u de toelichting van de cursus. Ook wordt hier het tarief van de cursus vermeld.
Je ziet op de specificatie hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn voor de cursus. Na je
aanmelding, wordt dat er vanzelfsprekend 1 minder. Door op Ga naar de volgende stap te
klikken ga je door naar Stap 2.

Stap 2:
In stap 2 wordt de betaling
geregistreerd. Hier kan je
aangeven hoe de cursus
betaald zal worden en op
welke naam dit
geregistreerd moet
worden.
Het is mogelijk om
nogmaals de specificatie
van de kosten te bekijken
door op (Openvouwen) te
klikken naast Overzicht.
Na het klikken op Ik ga
akkoord met de
Voorwaarden kleurt de
knop Akkoord op en kan
akkoord gegeven worden
op de factuur en deze
worden betaald. Dit is de
definitieve handeling voor
de aanmelding van de
cursus.

Samenvatting:
In de samenvatting wordt nog een laatste keer het overzicht gegeven van de factuur. Naar
het opgegeven e-mailadres wordt een bevestigingsmail gestuurd. In deze mail staat het
overzicht van de kosten en aanmelding die is overeengekomen met Scholing Dichtbij.
Nb; voor alle cursussen wordt alleen de betalingsoptie: iDEAL direct betalen gegeven.
In uiterste gevallen kunnen we daarvan afwijken, wij ontvangen dan graag een email via:
info@scholingdichtbij.coop met daarin je contactgegevens.

Na het klikken op de Blauwe balk
De blauwe balk geeft de overeenkomst weer die reeds is aangegaan met Scholing Dichtbij.
Door op de blauwe balk te klikken kan je de overeenkomst waar Akkoord voor is gegeven
nogmaals zien.
Rechts bovenin staat een knop Download PDF. Hiermee kan je een pdf-versie van de
opgemaakte factuur downloaden voor eigen administratie of om aan je leidinggevende te
geven ter declaratie.

Het is mogelijk om de betalingsinformatie te wijzigen door op Wijzigen te klikken. De
informatie die gewijzigd kan worden zijn de gegevens die ingevuld zijn in de tweede stap
voor het Akkoord.
Inloggen zonder aanmelding cursus
Het is uiteraard ook mogelijk om in te loggen zonder je direct aan te melden voor een
nieuwe cursus. Dit kan via: https://scholingdichtbij.betaalweb.nl
Je komt dan in een inlogscherm waar je met jouw inloggegevens kunt inloggen in het
portaal. Na het inloggen zie je het overzicht van de cursussen waarvoor je bent aangemeld,
de cursussen die nog niet aangemeld/betaald zijn en je eigen gegevens.

