Instructie aanmelden e-learning
Maternale Kinkhoestvaccinatie van het RIVM

Voordat je de e-learning kunt volgen, moet je een aantal stappen doorlopen. Via de website van het
NSPOH schrijf je je in en plaats je de bestelling: E-learning Maternale kinkhoestvaccinatie. Je ontvangt
per e-mail een bevestiging van de bestelling. Daarna kun je starten. De e-learning duurt ongeveer een
uur. Het is mogelijk om de e-learning in fases te volgen.
Let op: na de bevestiging kan het tussen een uur en een dag duren voordat je de e-learning kan starten. We
adviseren dan ook om de bestelling van de e-learning zo snel mogelijk te plaatsen. Veel succes!

Inschrijven
Ga naar de website www.nspoh.nl/e-learning-maternale-kinkhoestvaccinatie.
Klik op Inschrijven

Ik heb al een account bij de
NSPOH:
Vul jouw gegevens in bij
Bestaande deelnemer
(en sla de stap hierna over).
Ik heb geen account bij de
NSPOH:
Vul jouw e-mailadres in bij
Nog geen deelnemer

Vul je gegevens in
als je doorgaat als nieuwe
deelnemer.

Doorgaan met inschrijven
Na het invullen van je gegevens
als nieuwe deelnemer en na het
inloggen als bestaande
deelnemer ga je door met
inschrijven.

Ga akkoord met de algemene
voorwaarden. Klik vervolgens op
Afronden

Bevestiging bestelling
Je ontvangt een bestelbevestiging
van de e-learning op het
opgegeven e-mailadres.

Inloggen in de digitale leeromgeving (DLO)
Digitale leeromgeving
In je bevestigingse-mail staat de
volgende link om in te loggen op
de digitale leeromgeving:
https://nspoh.onderwijsonline.nl
Je komt ook in de digitale
leeromgeving door in de
algemene pagina’s op Mijn
NSPOH rechtsboven te klikken.
Inloggen
Log in met de gegevens die je
tijdens de inschrijving hebt
gebruikt.

Klik na het inloggen op
Leermaterialen

Selecteer vervolgens het kader
M) E-learning Maternale
kinkhoestvaccinatie

Vervolgens verschijnt deze, of een
soortgelijke, melding. Klik op
Hier klikken om de e-learning
te openen!

Vervolgens verschijnt de pagina
Maternale kinkhoestvaccinatie

Scroll naar beneden en klik op
E-learning Maternale
kinkhoestvaccinatie

E-learning starten
Klik op Mijn startpagina om de
e-learning te starten.

Pop-ups toestaan
Afhankelijk van je instellingen en
browser zal er een melding
verschijnen waarmee je
toestemming moet geven voor
pop-ups. Het is noodzakelijk om
deze toe te staan, anders werkt de
e-learning niet.
In sommige browsers kun je
rechtsboven in het scherm de
melding terugvinden (meestal
door op een belletje te drukken).
Start
Je kunt nu starten met de
e-learning.

