Een beknopte handleiding voor cursisten.
Applicatie Care Cursus Centrum.
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1. Registreren / Inloggen.
Als u al een account heeft, logt u in onder cursist met uw email adres en inlogcode.
Indien u geen account heeft, vult u uw gegevens in en registreert u zich als cursist.
Afbeelding 1.

Afbeelding 2.
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2. Inschrijven voor cursussen
Inschrijven

Onder het kopje alle cursussen vindt u het overzicht van alle trainingen. Als u een
specifieke cursus zoekt, kunt u een trefwoord invullen in het zoekvak. Verder kunt u ook
eventueel filteren met bovenstaande filters.
Zie afbeelding 3.
Afbeelding 3.

Druk op de blauwe ‘schrijf u in’ knop om richting de inschrijf en betaal module te gaan.
Dat ziet er uit als afbeelding 4.
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Onderaan vindt u de algemene voorwaarden en de inschrijven & afrekenen knop. U
vinkt en leest de algemene voorwaarden en klikt op inschrijven en afrekenen. U wordt
geleid naar een betaal module waar u kunt betalen met een betaalmiddel naar keuze.
Als dit is afgerond bent u ingeschreven voor de training en ontvangt u een bevestiging
via de mail.
Afbeelding 4.

Wanneer u zich ingeschreven hebt voor een cursus, vindt u een overzicht hiervan in
‘mijn cursussen’.
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3. Mijn cursussen
Overzicht van ingeschreven cursussen
Hier vindt u een overzicht van de komende cursussen waaroor u ingeschreven bent en
de cursussen die u al gevolgd hebt.
U kunt filteren naar data, plaatsen en komende / afgeronde cursussen.
Afbeelding 5.

Een factuur bekijken en downloaden
Als u klikt op cursus details, kunt u uw factuur downloaden voor uw eigen administratie
(links onderin). Zie afbeelding 6.
Wanneer u een cursus heeft afgerond vindt u ook hier een kopie van uw bewijs van
deelname/ certificaat.

Een reader / lesmateriaal downloaden
Onder cursus details bij mijn cursussen vindt u ook het lesmateriaal voor de
desbetreffende training. U vindt deze onderaan het blok cursus details en u kunt deze
downloaden door op de titel te klikken. (zie afbeelding 7)
Indien u de reader niet kunt openen, heeft u waarschijnlijk geen adobe reader op uw
computer. Zoek via google dan het programma ‘adobe reader’. Het programma is gratis
te downloaden op de site van adobe.
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Afbeelding 6

Afbeelding 7

7

4. Uw profiel
U kunt hier uw gegevens aanpassen.

Persoonlijke gegevens aanpassen
Onder gegevens vindt u uw persoonlijke gegevens om eventueel aan te passen.
Pas dit dan aan en klik op ‘ sla op’.

Inloggevens aanpassen
Wilt u uw inloggevens veranderen, kijk dan bij inloggen. Hier verandert u uw inlognaam
(wel een mail adres) en uw wachtwoord. (afbeelding 8).
Afbeelding 8.
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