
Hoe vraag je activiteiten aan op de website van KCE Oosterschelderegio? 

Stap 1:  

 
Afbeelding 1 

 

Afbeelding 2 

Kies op de homepage van www.centrumkce.nl in de balk rechtsboven voor Aanbod (afbeelding 1). 

Maak daar een keuze voor het type onderwijs wat je zoekt. Of kies één van de drie blokken op de 

homepage en bekijk daar het aanbod (afbeelding 2).  

 

 

 

http://www.centrumkce.nl/


Stap 2: 

  

Afbeelding 3 

 

Afbeelding 4 

Filter het aanbod op jouw voorkeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt filteren op: 

- onderwijs (basisonderwijs, reformatorisch onderwijs, VO), 

- disciplines, 

- groepen, 

- vaardigheden (bijvoorbeeld de 21st Century Skills). 

 

 

 

 



Stap 3:  

 

Afbeelding 5 

Kies uit het (gefilterde) aanbod een activiteit die je wilt bekijken of waar je je voor wilt inschrijven. 

Klik dan op de knop Bekijk.  

Je ziet nu alle informatie over de activiteit die je hebt aangeklikt. 

Stap 4:  

 

Afbeelding 6 



a. Als dit niet de activiteit is die je zoekt, klik je links onderin op naar overzicht. Je gaat dan 

terug naar het aanbod. Let op! Als je hebt gefilterd, blijft dit niet bewaard. Je zult dat 

opnieuw moeten doen.  

b. Is het wel de activiteit die je zoekt? Klik dan op inschrijven en volg de volgende stappen.  

Stap 5: 

Als je op inschrijven heb geklikt, krijg je het volgende scherm: 

 

Afbeelding 7 

Hier geef je het aantal leerlingen aan waarvoor je de activiteit wilt inzetten. Vergeet niet bij 

Groep(en) te noteren om welke groepen het gaat. Als je klikt op update aantallen zie je de juiste prijs 

verschijnen.  

Je hebt daarna twee opties: 

1. Je bent klaar en wilt je inschrijving afronden? Klik dan op inschrijven. (Ga verder naar stap 6.) 

2. Je bent nog niet klaar en wilt nog meer bestellen? Klik dan op verder aanvullen.  

Let op! Als je hebt gefilterd, blijft dit niet bewaard. Je zult dat opnieuw moeten doen.  

Als je besluit nog meer te willen bestellen, kun je in de balk rechtsboven bij Mijn programma steeds 

zien wat je al in je ‘winkelmandje’ heb toegevoegd.  

 

 

 

 



 

Stap 6:  

 

Afbeelding 8 

Je wilt je inschrijving afronden en hebt bij de vorige stap op inschrijven geklikt. Dan verschijnt 

bovenstaand scherm (afbeelding 8). Als je al een account hebt, klik je op die knop en log je in. Heb je 

nog geen account, dan klik je op die keuzemogelijkheid. 

Stap 7: 

Om een account aan te maken, vul je de gegevens in op het formulier wat verschijnt. Let op! Je krijgt 

geen bevestiging van je inlognaam en wachtwoord. Deze moet je zelf onthouden! 

 

Afbeelding 9 

Onderaan de pagina zie je het overzicht van de activiteiten die je wilt aanvragen. Controleer of dit 

juist is (zie afbeelding 10).  

Vergeet ook niet aan te vinken of we jouw inschrijving mogen doorgeven aan de leesconsulenten van 

Bibliotheek Oosterschelde.  



 

Afbeelding 10 

Ben je er helemaal zeker van dat alles op het formulier klopt, klik dan op verstuur. Het onderstaande 

scherm (afbeelding 11) verschijnt dan in beeld.  

 

Afbeelding 11 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 8:  

Als de inschrijving goed is gegaan, ontvang je onderstaand bericht in je mailbox. Je vindt hierin de 

gegevens die je hebt ingevuld en nog een keer overzicht van de activiteiten die je hebt aangevraagd 

voor je eigen administratie.  

 

 

Ook wij krijgen nu een melding en zullen zo snel mogelijk met je inschrijving aan de slag gaan.  

Als je later nog gegevens wilt wijzigen of extra activiteiten wilt aanvragen, dan log je opnieuw in op 

onze website. Je bevindt je dan op jouw ‘persoonlijke pagina’. Ook volgend schooljaar kun je op deze 

manier een nieuwe aanvraag bij ons doen.  

Mochten er nog onduidelijkheden zijn over het inschrijven, neem dan gerust contact met ons op via 

info@centrumkce.nl.  

mailto:info@centrumkce.nl

