
Leermiddelen via Studers

Waar kan ik nu digitale leermiddelen van 
Motile aanschaffen en terugvinden?



Maak jij als student of docent gebruik van onze digitale leermiddelen via Studers, 
dan is deze informatie voor jou van belang.

Studers heeft op maandag 13 februari aangegeven te stoppen met het leveren 
van leermiddelen binnen het mbo-onderwijs. Dit geldt voor zowel boeken als 
digitale licenties.

Er is nog veel onduidelijk hoe Studers om zal gaan met:
- reeds geplaatste bestellingen, die nog niet zijn geleverd;
- afgeronde bestellingen, waarbij de licentie nog niet is geactiveerd door de 

student;
- afgeronde bestellingen, waarbij de licentie wel al is geactiveerd door de 

student en de student nog toegang moet behouden tot het leermiddel.

Vanuit Motile zullen we er alles aan doen om tot een duurzame en 
werkbare oplossing te komen voor studenten en docenten.

Op de volgende pagina’s hebben we twee belangrijke scenario’s toegelicht.



Scenario 1 - Bestellen van leermiddelen

Ik ben student op het mbo en ik moet nog leermiddelen bestellen van Motile 
voor dit schooljaar. Dat lukt niet meer via Studers.nl. Waar kan ik nu terecht?

Antwoord:
Je kunt jouw leermiddelen bestellen in onze leermiddelenshop. Ga hiervoor 
naar www.motile.nl en klik op ‘Leermiddelenshop’.

Hier kun je zoeken op ISBN-nummer (dit nummer staat op de 
leermiddelenlijst die je van je school hebt ontvangen). Heb je geen ISBN-
nummer, dan kun je ook zoeken op jouw school en opleiding. Na afronding 
van de betaling, ontvang je jouw digitale licentie direct in je mailbox. Ook 
ontvang je direct instructies in je mailbox over het activeren en gebruiken van 
je licentie.

Voor uitgebreide instructies over het bestellen en activeren van licenties via 
onze leermiddelenshop, zie pagina’s 5 t/m 25 of klik hier.

http://www.motile.nl/


Scenario 2 - Toegang tot leermiddelen

Ik ben student op het mbo en ik gebruik al leermiddelen van Motile via 
Studers (via bijvoorbeeld het Bundle portaal).

Antwoord:
Voorlopig zal het mogelijk blijven om via Studers toegang tot je leermiddelen 
te krijgen. Ga dus naar Bundle en log in met je schoolaccount. In het portaal 
van Studers vind je een button naar je lesmethode. Klik daarop.

Is deze button niet beschikbaar? Of lukt het je niet om in te loggen bij 
Studers? Dan kun je via https://mijn.toegang.org een unieke toegangslink 
opvragen. Via deze toegangslink krijg je toegang tot onze digitale 
leermiddelen.

Voor uitgebreide instructies over het opvragen en opslaan van jouw 
toegangslink, zie pagina’s 26 t/m 33 of klik hier.

https://mijn.toegang.org/


Scenario 1
Bestellen van leermiddelen

Uitgebreide instructies over het bestellen 
en activeren van licenties via onze 
leermiddelenshop.



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.



Scenario 2
Toegang tot leermiddelen

Uitgebreide instructies over het opvragen 
en opslaan van jouw toegangslink.



Ga naar https://mijn.toegang.org en vul het mailadres in dat je hebt gebruikt toen je je licentie 
activeerde. In veel gevallen zal dit je schoolmail zijn. Als dit niet werkt, probeer dan je privemail.

https://mijn.toegang.org/


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

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

We hebben een link gestuurd naar finn@schoolmail.nl.
Bevestig daarmee je inlogpoging.

Bevestig je login, Finn

Heb je geen e-mail ontvangen van TOEGANG.ORG (ook niet in je spamfolder), dan heb je 
een verkeerd mailadres ingevoerd. Let op de spelling van je mailadres of gebruik een 
ander mailadres dat je mogelijk gebruikt hebt bij het activeren van je licentie.



Je krijgt nu een melding te zien dat je login succesvol is 
bevestigd. Je kunt dit tabblad vervolgens sluiten.

Je login is succesvol bevestigd. 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 mijn.toegang.org

Je ziet hier een overzicht van jouw licenties. Door te klikken op de 
licentie word je automatisch ingelogd en doorgestuurd naar het 
digitale leerplatform van Motile.



Het is ook mogelijk om je licenties op te slaan in de favorietenbalk van je browser. Zo 
krijg je nog eenvoudiger toegang je leermiddelen.

Als je in het mijn.toegang.org overzicht met je muis over je licentie beweegt, zie je 
onderin beeld een hyperlink verschijnen. Deze hyperlink ziet er altijd als volgt uit: 
https://toegang.org/ACTIVATIECODE

Klik niet op de licentie, maar noteer de hyperlink! Dit is namelijk jouw unieke 
toegangslink die jou toegang geeft tot het digitale leermiddel. Doe dit per licentie.

https://toegang.org/ACTIVATIECODE


Voeg vervolgens 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. Doe dit per licentie.



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
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