
Activeren van je lesmethode

Bestellen via leermiddelenshop 
www.motile.nl



Ga naar www.motile.nl en klik in de menubalk op ‘Leermiddelenshop’.

http://www.motile.nl/


Zoek op het ISBN-nummer dat je van je school hebt ontvangen.
Je komt dan direct uit bij de juiste productpagina.



Weet je het ISBN-nummer niet? Zoek dan naar het juiste product op basis van je school en 
opleiding. Kies eerst je school uit het keuzemenu en klik vervolgens op je opleiding.

Kies daarna de gewenste licentieduur:
6 maanden, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar.



Controleer of je het juiste product gaat bestellen. Voeg het product vervolgens toe aan 
je winkelwagen.

Ga daarna akkoord met de algemene voorwaarden en klik op ‘Afrekenen’.



Vul je contactgegevens in. Let op: gebruik je schoolmail!

Betaal met iDeal om je bestelling af te ronden.



Als je betaling is verwerkt ontvang je eerst een e-mail met jouw orderbevestiging 
en factuur.

Direct daarna ontvang je een tweede e-mail met daarin jouw unieke toegangslink.
Let op: heb je geen e-mail ontvangen? Controleer dan je spamfolder!



Open de e-mail met jouw unieke 
toegangslink en volg de instructies.

Let op: heb je geen e-mail ontvangen? 
Controleer dan je spamfolder!

https://toegang.org/ACTIVATIECODE

Voeg deze link toe aan 
de favorietenbalk van 
je internetbrowser!



✓ Je hebt na afronding van je bestelling een 
toegangslink ontvangen via e-mail. Een toegangslink 
ziet er zo uit: https://toegang.org/ACTIVATIECODE

✓ Bewaar deze e-mail goed, zodat je jouw toegangslink 
later altijd nog kunt terugvinden.

✓ Sla de toegangslink op in de favorietenbalk van je 
webbrowser. Zo heb je straks snel en eenvoudig 
toegang.

✓ Klik nu op de toegangslink om een account aan te 
maken voor de lesmethode.



Na het klikken op de toegangslink voor de eerste keer kom je in onderstaand scherm 
terecht. Controleer of je het juiste product gaat activeren en klik op ‘Verder’.

Naam van de lesmethode, jouw 
school en opleiding.

Einddatum van je licentie

Het ISBN-nummer van de 
lesmethode.



Vul je schoolmailadres in.
Let op: gebruik niet je privémail!



Vul alleen je voornaam in.



Open een nieuw tabblad in je webbrowser en ga naar je schoolmail.
Je hebt een e-mail ontvangen van ‘TOEGANG.ORG’.

We hebben een e-mail gestuurd naar finn@schoolmail.nl.
Klik op de link in het bericht om je e-mailadres te 

bevestigen.

Open deze e-mail en klik op de knop ‘Bevestig e-
mailadres’. Als de knop niet werkt, klik dan op 
de bevestigingslink onderaan in die e-mail.



Je krijgt nu een melding te zien dat je e-mailadres succesvol is 
gevalideerd. Je kunt dit tabblad vervolgens sluiten.

Je e-mailadres is succesvol gevalideerd. Je kunt dit scherm nu 
sluiten.

Ga terug naar het tabblad waar je het inlogproces bent begonnen. 
Je zult zien dat je nu bent ingelogd in het leerplatform van Motile.



Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het activeren?
Neem dan contact op met TOEGANG.ORG via 
https://idp.toegang.org/support of bel naar 0570-768115.

https://idp.toegang.org/support


Wanneer je voor het eerst inlogt, moet je jouw profiel compleet maken. 
Controleer je voornaam en vul je achternaam in. Klik daarna op ‘Aanpassen’.



Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en klik op ‘Indienen’.



Kies jouw klas en docent uit het keuzemenu en klik op ‘Opslaan’.

Weet je jouw klas of docent nog niet? Kies dan een willekeurige klas en 
docent. Dit kun je later altijd nog wijzigen via je profielpagina.

De klassen en docenten van jouw opleiding.

Docent 1

Klas 1



Je hebt nu toegang tot jouw dashboard. De eerste keer kan het tot 5 minuten duren voordat je jouw 
lesmethode en de menuknoppen bovenin ziet. Wacht even en klik linksboven op ‘Startpagina’ om de pagina 
opnieuw te laden.

Menuknoppen

Lesmethode

Profielpagina



Voeg jouw toegangslink toe aan de favorietenbalk van je webbrowser. Klik met de 
rechtermuisknop op de favorietenbalk en klik vervolgens op ‘Pagina toevoegen’. Vul de 
naam van de lesmethode in en vul bij URL jouw unieke toegangslink in.



Om in te loggen, kun je vanaf nu op de 
toegangslink klikken in de favorietenbalk van je 
webbrowser. Je hebt dan met één klik toegang 
tot de lesmethode.

Gebruik je meerdere lesmethodes van 
Motile? Volg dan per lesmethode deze 
stappen.



Vragen?

Ga naar de veelgestelde vragen op www.motile.nl
of stuur een e-mail naar info@motile.nl

http://www.motile.nl/
mailto:info@motile.nl

