Handleiding aanmelden voor een betaalde bijeenkomst via de agenda en AOb
Medezeggenschap site

Inleiding
Vanaf nu kunt u zich op elke moment van de dag inschrijven voor betaalde
bijeenkomsten/cursussen. En u heeft altijd toegang tot uw persoonlijk overzicht van
inschrijvingen/deelnames, bijbehorende administratie en eventueel een toegangsbewijs.
U moet eerst een account aanmaken. Dit is eenmalig en in 2 minuten geregeld.
De AOb-leden ontvangen een mail met een link. Zij gebruiken hun eigen e-mailadres dat bij
de AOb bekend is.
In principe wijst het aanmaken van een account en inschrijven zichzelf. Het is
vergelijkbaar met websites van grote webwinkels.
Inschrijven voor meerdere personen is mogelijk.
Voor inschrijving van ledenbijeenkomsten of bijeenkomsten met ledenkorting is een
lidnummer noodzakelijk. Deze vindt u op uw ledenpas of in MijnAOb.
Hieronder vindt u een gedetailleerde handleiding.
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Aanmelden voor een betaalde bijeenkomst/cursus (leden en niet-leden) is voortaan
mogelijk via de website https://www.aob.nl/agenda/ of
https://www.aobmedezeggenschap.nl/
Hier staan alle bijeenkomsten/cursussen die de AOb op verschillende locaties organiseert.
We gaan er in deze handleiding vanuit dat u voor het eerst gebruik maakt.
Ga naar de desbetreffende website https://www.aob.nl/agenda/ of
https://aobmedezeggenschap.nl

Als u zich voor de bijeenkomst/cursus wilt aanmelden, klik dan op de knop ‘Inschrijven’.
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U wordt vanuit de AOb agenda doorgeleid naar de AOb portaal:
U komt in onderstaand scherm.

Als u geen account heeft dan klikt u op Nu registreren. U komt daarmee in dit scherm:

Vul uw email emailadres in. De verificatiecode wordt verzonden naar het e-mailadres dat heeft
ingevoerd. Voer de code in het vak Verificatiecode.
Klik op code verifiëren.
Kies ook een wachtwoord en bevestig dit.
Het wachtwoord dat u opgeeft, moet tussen 8 en 64 tekens lang zijn.
Het wachtwoord moet minstens 3 van de volgende tekens bevatten:
- een kleine letter
- een hoofdletter
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- een getal
- een symbool

Als u alle velden heeft ingevuld, klikt u op de knop ‘Maken.
Let op: Gebruik geen gegevens van uw oude account!

Bewaar uw opgegeven mailadres en wachtwoord goed. Die heeft u op een later
moment weer nodig om in te loggen. Bijvoorbeeld om uw bestellingen/deelnames te
beheren of om u voor een andere bijeenkomst aan te melden.
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Na het maken van uw account komt u in het scherm waar u zich voor de
bijeenkomst kunt aanmelden:

U klikt op de knop START INSCHRIJVING en ziet het volgende:

Controleer uw gegevens en pas zo nodig aan, vervolgens klikt u op de knop
VOLGENDE.
U ziet meteen hoeveel plaatsen er (nog) beschikbaar zijn voor de bijeenkomst.

5

LET OP: Let op! Zodra u een deelnemer heeft ingeschreven kunt u, indien van
toepassing bij deze bijeenkomst, onderaan de pagina via het blauwe knopje
extra gegevens toevoegen. Dit heeft ook te maken met eventuele korting die u
ontvangt. Ook kunt u daar uw inschrijving annuleren.
Als u nog een deelnemer wilt inschrijven klik op de knop EEN ANDERE DEELNEMER
INSCHRIJVEN

6

Geef aan of de persoon die u inschrijft nee of ja lid is van de AOb.

AOb-leden kunnen hun eigen lidnummer en geboortedatum invoeren. Of, indien u een
ander lid opgeeft, haar of zijn lidnummer en geboortedatum invoeren.
Voor niet-leden moet u de velden voorletters, tussenvoegsel, achternaam,
geslacht en emailadres invoeren. Klik dan op registreren.
U kunt via onderstaande knop eventueel nog andere deelnemers inschrijven.

Als u de aanmelding(en) heeft gedaan, ga dan verder via de knop

U komt dan in het volgende scherm:
Klik op het pijltje voor het aanmelden van een workshop
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U komt dan in het volgende scherm:
Klik op het vergrootglas en maak een keuze uit de workshops en klik daarna op de knop
selecteren.
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Als u zich heeft aangemeld voor alle workshops dan klikt u op de knop Bevestig
workshops.
Indien u meerdere deelnemers heeft ingeschreven dan klikt u op het blauwe pijltje en
kunt u op hetzelfde manier de deelnemers aanmelden voor workshops.
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Klik op de knop volgende. U ziet een overzicht van uw bestelling en dat de eventuele
korting is verwerkt.
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Klik nu op de knop Volgende en u komt in het volgende scherm, waar de facturering
gaat plaatsvinden.

Klik op het vergrootglas en zoek de school of instelling op. Daarna voert u verder de
gegevens in bij de Velden Onder vermelding van, en het emailadres.
Let op: de factuur voor de bijeenkomst wordt per email aan het adres dat u in dit scherm
opgeeft verzonden. Er worden geen papieren facturen verzonden.
Betaalt u de rekening zelf, vink het vakje aan Factuur verzenden naar persoon.
Door invullen van de juiste postcode en huisnummer worden de juiste adresgegevens
automatisch ingevuld.
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In het onderste gedeelte van het factuurscherm kunt u vervolgens een keuze maken
uit de gewenste betaalmethode. Betalen per Ideal of factuur. Per factuur houdt dus
in dat u, of de school/instelling het verschuldigde bedrag handmatig moet
overmaken.

Kies uw gewenste betaalmethode, en tevens of u akkoord gaat met de algemene
voorwaarden.
Deze zijn door op de link Hier te klikken te downloaden.
Kiest u voor factuur, dan klikken op de knop volgende. Uw bestelling wordt nu afgerond
en u ziet het volgende scherm:
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Als u op HIER klikt dan kunt u in uw account het factuurbedrag zien, aantal deelnemers,
overzicht van de eventuele workshops, workshops wijzigen en de deelname voor de
bijeenkomst kunt u ook annuleren. Uiteraard alleen als de annuleringstermijn (28 dagen
voor datum bijeenkomst) nog niet is verstreken. U ontvangt voor deze annulering een
bevestiging en een creditnota (op het door u opgegeven mailadres) en het bedrag terug
op uw rekening of van de instelling.
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Door op betaling afronden te klikken wordt u doorgeleid naar de Idealwebsite. Daar kunt
u de betaling verder afronden.
De factuur wordt nu verzonden aan het door u opgegeven mailadres (van uw
school/instelling of van uzelf).

14

15

