Handleiding: hoe maak ik een profiel aan?
1. Ga naar de EPALE website op http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. Om de taalpagina
te veranderen, selecteer je jouw taal uit de lijst bovenaan de pagina.

2. Er zijn twee manieren om in te loggen op de website. Met een ECAS-account en met een
account aangemaakt op EPALE. Als je een ECAS-account hebt, ga naar 2.1. Als je geen
ECAS-account hebt, ga verder naar 2.5 om te zien hoe je een account aanmaakt op EPALE.
2.1 Als je een ECAS-account hebt, kun je inloggen op EPALE door te klikken op ‘inloggen’ aan
de rechterkant van de pagina.

2.2 Klik op het ECAS-logo om in te loggen.

2.3 Als je niet werkt voor een EU-instelling of –orgaan, klik op ‘External’. Hieronder vallen
partners, onderzoekers en burgers.

2.4 Log in met je ECAS-gebruikersnaam en -wachtwoord. Als je je inloggegevens bent
vergeten, klik op ‘lost your password?’ en je zal een e-mail ontvangen met instructies hoe
je je wachtwoord opnieuw kan instellen. Hou er rekening mee dat je dit binnen 1,5 uur
moet doen na ontvangst van de e-mail.

Je bent nu ingelogd met je ECAS-account en kan beginnen met een bijdrage leveren aan
EPALE.

2.5 Ga naar ‘inschrijven’ aan de rechterkant van de pagina om een EPALE-account aan te
maken.

2.5.1

Er opent een nieuw scherm waar om algemene informatie wordt gevraagd. Vul de
verplichte velden in: gebruikersnaam, e-mailadres, voornaam, achternaam,
geslacht/titel, land, rol in organisatie, de naam van de organisatie en het type
organisatie.

2.5.2

Geef bij ‘voorkeuren’ aan dat je NSS Nederland toestemming geeft om contact op te
nemen omtrent zaken aangaande EPALE en of je de EPALE nieuwsbrief wenst te
ontvangen. Vul vervolgens, ter verificatie, de code in die op de afbeelding wordt
vertoond.

2.5.3

Klik op ‘Nieuw account aanmaken’ onderaan het invulformulier.

2.5.4

Nadat je je account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail van de EPALE helpdesk
ter bevestiging dat je aanvraag is ontvangen.

2.5.5

EPALE zal dan je registratie goedkeuren of contact opnemen voor meer informatie
alvorens je te registreren als gebruiker. Als je account is geactiveerd, ontvang je een email van de EPALE helpdesk ter bevestiging. Klik op de link in de e-mail om een
wachtwoord in te stellen.

2.5.6

Na het instellen van je wachtwoord kun je inloggen op EPALE met je gebruikersnaam
en wachtwoord.

2.5.7

Klik op ‘Login’ om in te loggen met je EPALE-account.

2.5.8

Log in met je EPALE-gebruikersnaam en –wachtwoord.

3. Je bent nu ingelogd met je EPALE-account. Klik op je gebruikersnaam om naar je profiel te
gaan.

3.1 Je ziet nu een weergave van je profiel. Klik op ‘Bewerken’ om je profielgegevens verder aan
te vullen.

3.2 Je ziet nu alle informatie over jouw account. Hier kun je elk moment je wachtwoord
veranderen en persoonsgegevens aanpassen. Om professionele contacten op te doen is het
handig om zoveel mogelijk velden in te vullen. Geef bijvoorbeeld een korte profielschets
waarin je jouw professionele activiteiten beschrijft.

Scrol verder naar beneden en vul zoveel mogelijk relevante velden zoals ‘Functietitel’ in. Geef
eventueel de URL van het Facebook, LinkedIn en/of Twitter profiel van jouw organisatie.
Klik Vervolgens op ‘Opslaan’ om de wijzigingen op te slaan.

Je kan beginnen met een bijdrage leveren aan EPALE!

