Handleiding inschrijven op cursusboeker
Voorspeeldag Tennisleraren A-opleiding
De cursusboeker van KNLTB is het platform waar alle tennisleraren terecht kunnen om
zich in te schrijven voor opleiding & bijscholing.
Ben je nog niet bekend met de cursusboeker, neem dit dan goed door en volg
onderstaande stappen:
Open dit bestand in twee schermen zodat je de instructies bij de hand hebt!!

1. Gebruik deze link om op de cursusboeker te komen
2. Kies hier de juiste rol
Tennissers

Je bent nu op de cursusboeker en ziet hier het opleidingsaanbod. Links in het
menu kun je een categorie kiezen of scrollen door de lijst.
Kies hier het type opleiding waar je je voor wilt inschrijven.
3. In dit voorbeeld ‘’tennisleraren A-opleiding
Klik op Bekijk details

Je komt dan in het volgende scherm terecht;

Je vindt hier alle relevante informatie.
Onderaan vind je de opleidingslocaties, klik op de oranje knop met ‘’Log in om in te
schrijven’’

4. REGISTRATIE / ACCOUNT CURSUSBOEKER (NIET HETZELFDE ALS ANDERE
INLOG VAN KNLTB)

Er zijn twee opties;
1. Je hebt een account
2. Je hebt geen account
Om te controleren of je een account hebt volg je de volgende stap:
Klik op: Wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan

Hiermee controleer je
of er een actief
account is. Heb je wel
een account, dan
ontvang je een e-mail
met instructies om
een nieuw
wachtwoord aan te
maken.

Als er geen account is staat er: ‘’er is nog geen account voor dit e-mailadres. U dient deze eerst
aan te maken.

➢

Klik op: Nog geen account? Registreer hier
Vul hier je gegevens in zoals deze in MijnKNLTB staan (ook wel je ledenpas) en klik op:
Account aanmaken.

Let op: er kan 1 account worden aangemaakt per emailadres EN
je dient lid te zijn van een vereniging (KNLTB-lidmaatschap om je te kunnen
aanmelden)

Account aanmaken
➢ Je ontvangt nu een authenticatiecode op jouw e-mailadres voor het KNLTBaccount.
➢ Vul de authenticatiecode in, let op dat je je scherm niet sluit. En vervolgens kom
je in de winkelwagen (met ‘’product’’ = datum + locatie)
➢ Je kunt nu de bestelling afronden in de ‘’winkelwagen’’
➢ De betaling gaat via Mollie
➢ Na betaling (inschrijving) ontvang je een automatische bevestigingsmail

