
Welkom bij de online-training van Ontdek Autisme




 

Open de mail, die u gekregen heeft van Ontdek Autisme. 
Hierin staat 1 van de volgende 2 opties gemeld:  

• Wij vragen u om zelf een account aan te maken. Ga dan naar ‘Stap 1.’ op de volgende pagina 
en maak uw eigen inlog-gegevens aan. 


• Ontdek Autisme een account heeft aangemaakt voor u, en u de inloggegevens, dus van ons krijgt.  
Ga dan rechtstreeks naar ‘Stap 2.’ in deze handleiding.


Notificatie:

Het systeem van de online-training is in het Engels.  
We hebben de bedoeling van deze woorden uitgelegd in deze handleiding.


Benodigdheden voor deze training: 

• Computer met voldoende capaciteit, die filmpjes goed kan afspelen.

• Optimale internet-verbinding.

• Open netwerk, dus geen beveiligde werkomgeving.

• Na het inloggen komt u op een scherm met een inleiding van de training. 

• Lees deze goed door; er straks praktische tips in.  


 

Ter voorbereiding:

 


https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/


Register: Creëer uw eigen account.


Username: Bedenk zelf een unieke gebruikersnaam.  
 

Email: Gebruik hier uw eigen unieke mailadres. 


Password: Bedenk uw eigen wachtwoord.   
Vereisten wachtwoord: 

• 12 tekens

• Kleine letters + hoofdletters

• Cijfers en symbolen


Klik op de blauwe knop ‘Register’. 
Uw account is gemaakt. 


https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/
Stap 1. 

Klik op link uit de mail. 


https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/


Start nu bij het blauwe knopje ‘Login’.


Username or email:  Vul uw gebruikersnaam of emailadres in.


Password: Wachtwoord van uw eigen account invullen.


Remember me: Vink aan als u op uw eigen computer werkt en  
onthouden wilt worden. Dit scheelt de volgende keer opnieuw inloggen. 


Klik op de blauwe knop ‘Login’. 

 


 https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/
Stap 2.

Inloggen via deze link. 


https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/
https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/


  
Stap 3.  
Navigeer in uw browser 

naar de tweede link uit uw mail.

De link hiernaast is een voorbeeld. 
U heeft een unieke link gekregen. 


 


https://ontdekautisme.nl/courses/introductie-training-........

Wachtwoord:  
Kopieer het wachtwoord uit uw mail.  
Plak deze hier. 

Let op: Dit wachtwoord is niet gelijk aan

het wachtwoord van uw account.  
 
Enter:  
Klik hier om verder te gaan naar uw training.  
 

https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/
https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/


 

Tip: Onderaan deze pagina staat een knop met Enroll. 
Deze knop negeren! Je bent namelijk al ingelogd.


Stap 4. 

Lees de inleiding.


Overview:  
Persoonlijke welkomstpagina.

Geeft een introductie 

naar de training toe.




Stap 5. 

Ga naar de inhoud van de training.


Curriculum:  
Klik hier voor de inhoud van de  
online-training.




Stap 6. 

Lees les voor les.


Klik op de titel van de eerste les 
‘Ontdek Ontdek Autisme’




Stap 7. 

 
Lees, luister, ontdek en  
noteer aantekeningen  
voor jezelf.


Complete:  
Knop om deze 

les af te sluiten. 


Witte tekst onder 

kopje ‘Next’. 

Hiermee navigeert u 

naar de volgende pagina.



Stap 8. 

 
Lees, luister, ontdek, geniet van deze training.  
  
Noteer aantekeningen & eventuele vragen.


We wensen je veel inzicht! Geef je tips en tops door via 
info@ontdekautisme.nl 



PS De training kun je het beste 
in een aantal keren doen. De 
volgende keer dat je inlogt, kun 
je via de aanmeldpagina 
https://ontdekautisme.nl/
online-training-aanmelden/

je eigen training vinden en 
verder gaan volgen.


https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/
https://ontdekautisme.nl/online-training-aanmelden/


Tip 1: Soms horen we van de deelnemers dat de pagina dan opnieuw beveiligd (protected) is 
om onduidelijke redenen. Klik opnieuw  op ‘login’.   
 
Tip 2: Heeft u een wit beeld?  
De training werkt niet in een beveiligde werkomgeving. 

Open op een andere laptop, of computer deze training, of probeer een andere browser, zoals 
bijvoorbeeld Firefox of Chrome. 


Tip 3: U heeft de handleiding uitgebreid doorgelezen.  
          Alles stap voor stap uitgevoerd?  
          De wachtwoorden niet verkeerd overgeschreven, maar gekopieerd en geplakt?  
          Mail ons dan via secretariaat@ontdekautisme.nl en binnen 3 dagen                  
          beantwoorden we uw vraag, of nemen contact met u op. 

Problemen? 

 
 

mailto:secretariaat@ontdekautisme.nl


Tot ziens binnenkort!



