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Hulpmiddel registreren voor ‘Mijn Archief’
Hieronder staat kort uitgelegd hoe u kunt registeren en inloggen op de online studiezaal
geheten: ‘Mijn Archief’. Als online geregistreerde bezoeker kunt u van te voren online
materiaal aanvragen om in te kunnen zien op de studiezaal (zie ook hulpmiddel online
aanvragen) en berichten zetten op het prikbord (forum). Zijn er problemen met inloggen, neem
dan contact op met de studiezaal.
Stappen
1. Ga naar ‘Mijn Archief’, rechtsboven genoemd op onze website.

Figuur 1. Ga naar ‘Mijn Archief’

2.

U komt op een inlogpagina terecht.
a. Voer hier, indien reeds geregistreerd, uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
b. Kies hier, indien u nog geen account heeft, voor ‘registreer’.
c. Wanneer u een account heeft, maar uw wachtwoord bent vergeten hoeft u
enkel uw gebruikersnaam in te vullen en kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’.
Er wordt een e-mail gestuurd met een tijdelijk wachtwoord.
d. Bent u uw gebruikersnaam vergeten, of werken bovenstaande opties niet, dan
kunt u contact met ons opnemen om dit te herstellen.

Figuur 2. Inlogpagina

3. Bij registreren komt een registratiescherm naar voren waarbij de velden met een rood
sterretje verplicht zijn in te voeren. Wanneer u de velden met twee blauwe sterretjes

eveneens invult worden deze gegevens onthouden bij het plaatsen van aanvragen.

Figuur 3. Registratie nieuw account

4.

Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord en kies ‘Registreer’. U krijgt een bevestiging
van registratie toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.

5. Eenmaal ingelogd komt u uit op de pagina van waaruit u bent ingelogd. Dit kan de
homepagina zijn, het prikbord, of het zoekresultaatscherm binnen collecties. U kunt naar
uw persoonlijke pagina te gaan door wederom op ‘Mijn Archief’ te klikken. Hier kunt u
kiezen om de accountgegevens te wijzigen onder ‘Mijn account’, in de winkelwagen staan
eventueel nog niet aangevraagde documenten.

Figuur 4. Welkomstpagina mijn archief

