
Handleiding MijnAcademie



DEEL 1: EEN ACCOUNT AANMAKEN

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Typ ‘Conservatorium Kortrijk’ in het venter op de homepagina en klik op ‘zoeken’.  Er 
verschijnen enkele opties, klik op ‘Conservatorium Kortrijk’.

Klik op ‘account aanmaken’. Wie vorig jaar al een account aanmaakte, hoeft dit nu niet 
opnieuw te doen.

Voer je voornaam, naam en emailadres in en kies een nieuw wachtwoord. Lees vervol-
gens de algemene voorwaarden. Ga akkoord om verder te gaan.

Er verschijnt een venster met het bericht dat je een e-mail hebt ontvangen op het adres 
dat je ingegeven hebt. Ga naar je e-mails en open de e-mail die je net kreeg. Het kan 
enkele minuten duren vooraleer je die ontvangt. In de e-mail klink je op de blauwe knop 
‘klik hier’ om je e-mailadres te bevestigen. Nu verschijnt er een venster van MijnAca-
demie in je browser. Klik in dat venster op ‘aanmelden’. Ook in het venster dat daarop 
volgt, klik je nogmaals op aanmelden.

Als je je een eerste keer aanmeldt, zal je informatie krijgen over de werking en het privacy-
beleid van MijnAcademie. Lees dit aandachtig. Ga akkoord om verder te gaan.



DEEL 2: EEN LEERLING REGISTREREN

Van zodra je aangemeld bent bij MijnAcademie, krijg je volgend venster te zien:

Bij het tabblad ‘Over ons’ vind je het schoolreglement, de privacyverklaring en het APP 
(Artistiek Pedagogisch Project) van Conservatorium Kortrijk. Bij het tabblad ‘Start’ vind 
je een overzicht van alle leerlingen die onder jouw account geregistreerd zijn. Bij een 
eerste aanmelding zal daar nog niemand staan.

Vooraleer je een leerling kan inschrijven moet je volgende stappen volgen om de leer-
ling te registeren. Ook als je jezelf wil inschrijven, als eigenaar van de account, moet je 
deze procedure doorlopen.



STAP 1
In het tabblad ‘Start’ klik je op ‘klik hier’ om een leerling toe te voegen. Daarna geef je 
de naam, de voornaam, het rijksregisternummer, de nationaliteit en de geboorteplaats 
van de leerling in. Als je als eigenaar van de account jezelf wil inschrijven, geef je hier je 
eigen gegevens in. Als je iemand anders van het gezin wil inschrijven, geef je de gege-
vens van het betreffende gezinslid in. Let op: bij het rijksregisternummer alle puntjes 
en streepjes ook invoeren.

Deze stap is optioneel. Het is mogelijk dat je die niet ziet.
Zie je onderstaand scherm wél, dan wordt je gevraagd om een ‘token’ in te geven. Dit is 
een beveiligingscode van 8 cijfers. Bij een eerste inschrijving zal je die nog niet hebben, 
klik daarom op ‘ik heb nog geen token’. Je krijgt daarna een dialoogvenster te zien met 
de melding dat de token naar je e-mailadres gestuurd zal worden.

STAP 2



STAP 3
Deze stap is optioneel. Het is mogelijk dat je die niet ziet.
Ga naar je e-mails, en klik op de e-mail die je net ontvangen hebt van MijnAcademie. 
Het kan enkele minuten duren vooraleer je die ontvangt. In die e-mail zal je je token 
(beveiligingscode) terugvinden. Kopieer deze code en voeg ze in bij MijnAcademie. De 
e-mail die je krijgt ziet er als volgt uit.

De leerling is nu geregistreerd. Wil je nog andere gezinsleden toevoegen, dan klik je op 
‘ja, ik wil nog een gezinslid toevoegen’. Je volgt dan dezelfde procedure zoals hierbo-
ven. Als je klaar bent, klik je op ‘nee, ik ben klaar’.

STAP 4
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DEEL 3: VOORBEREIDING INSCHRIJVING

Als je de stappen om een leerling te registreren doorlopen hebt, kom je terug op de 
homepagina en krijg je een overzicht van alle geregistreerde leerlingen onder je ac-
count. In de balk ‘kies de leerling die je wil zien’ kan je een keuze maken tussen alle 
leerlingen op je account. Je kan nu elke leerling afzonderlijk gaan inschrijven in het 
Conservatorium.

Vooraleer in te schrijven zal je nog enkele toestemmingen moeten geven en extra vra-
gen beantwoorden. Bij ‘Toestemmingen’ moet je akkoord gaan met het schoolregle-
ment, de privacyverklaring en het APP (Artistiek Pedagogisch Project) van het Conser-
vatorium. Je vindt deze documenten ook terug op onze website. Lees ze aandachtig 
en klik dan in de dialoogvensters telkens op ‘akkoord’. Nadat je alles op akkoord hebt 
gezet, kan je op ‘bevestigen’ klikken.

Bij ‘Extra vragen’ staat voor het Conservatorium niets ingevuld. Klik hier gewoon op 
‘bevestigen’.




