Handleiding gebruik digitaal lesmateriaal
NU Methoden
Deze handleiding is bedoeld voor mbo-docenten die met het digitale lesmateriaal van de
methoden NU Nederlands, NU Rekenen, NU Engels of NU Burgerschap gaan werken.

Starten met het digitale lesmateriaal
Stap 1.
Ga naar www.mijnnoordhoff.nl

Inloggen
Stap 2.
U heeft al een account:
Klik op Inloggen rechts bovenin.

Stap 3.
Voer uw e-mail adres en wachtwoord in
en klik op de button Inloggen.

Klik op Mijn producten en kies
Licentie toevoegen.
Ga door naar stap 20 (Voer uw
activeringscode in).

U heeft nog geen account:
Heeft u nog geen account? Klik dan op
Account aanmaken.

Account aanmaken
Stap 4.
Klik voor het aanmaken van een
account op Docent.

Stap 5.
Vraag een docentnummer aan door het
gewenste vakje te selecteren.
U heeft al een docentnummer
Selecteer dan het juiste vakje en vul
de gevraagde gegevens in.
Gaat hier iets mis? Neem dan contact
op met onze Klantenservice,
(050) 522 6888.
U bent uw docentnummer vergeten
Klik op Ik ben mijn docentnummer
vergeten voor verdere informatie.
Stap 6.
Klik op Volgende.
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Stap 7.
Vul uw e-mailadres en wachtwoord in.
Stap 8.
Klik op Volgende.

Stap 9.
Vul de gevraagde gegevens in.

Stap 10.
Klik op Volgende.
Stap 11.
Vul de gevraagde gegevens in.
Stap 12.
Klik op Bewaar.
Stap 13.
Vul de gevraagde gegevens in.

Stap 14.
Klik op Bewaar.
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Vervolgens krijgt u een overzicht van
de ingevulde gegevens. Deze kunt u
nog bewerken of verwijderen.
Stap 15.
Klik op Verwijderen om de
desbetreffende school(locatie) te
verwijderen of klik op Bewerken om
de gegevens te bewerken.
Stap 16.
Klik op Volgende.
Stap 17.
Selecteer het gewenste vakje als u de
nieuwsbrief wilt ontvangen.
Door op de woorden
gebruikersvoorwaarden en
privacy statement te klikken kunt u
deze lezen.
Stap 18.
Selecteer het vakje Ik heb de
gebruikersvoorwaarden en privacy
statement gelezen.
Stap 19.
Klik op Voltooien.
Uw account is nu aangemaakt.
U ontvangt een bevestigingsmail met
uw inloggegevens. Bewaar deze goed!
Uw docentnummer ontvangt u binnen
twee werkdagen op het door u
aangegeven emailadres.
Wilt u direct uw activeringscode
gebruiken? Klik dan op ‘Ik heb een
activeringscode..’.
Mocht u de code later willen activeren,
dan kunt u altijd via de knop ‘Mijn
producten’ uw code(s) activeren.
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Activeren
Stap 20.
Voer uw activeringscode in.
Indien u nog geen activeringscode
heeft, dan kunt u deze voor uw
docentenpakket aanschaffen via
catalogus.noordhoffuitgevers.nl
Klik op de button Ga Verder.

N.B. U kunt meerdere activeringscodes
aan uw docent account koppelen als u
meerdere NU Methoden gebruikt.

Stap 21.
Accepteer de licentievoorwaarden.
Klik op de button Ga verder.

N.B. Onder mijn producten vindt u nu
alle gekoppelde licenties onder uw
account.
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Aan de slag

U heeft nu toegang tot het
docentenmateriaal.
Stap 22.
Onder Mijn producten klikt u op
Open online lesmateriaal om de
gewenste methode te starten.
Als u meerdere scholen hebt
gekoppeld: kies uw school door het
juiste vakje te selecteren.
Klik op het tabblad of het product
waarmee u aan de slag wilt.

Nog tips, vragen of problemen? Ga naar www.mijnnoordhoff.nl voor veelgestelde
vragen en de contactgegevens.
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