
Instruc e inschrijfformulier bijeenkomsten

Inloggen 
U kunt inloggen met uw bestaande VO-raad account, bijvoorbeeld voor Mijn VO-raad, of voor het 
inschrijfformulier voor bijeenkomsten. Deze inlogaccounts zijn iden ek. 
Als u bent ingelogd, worden de bij ons bekende gegevens automa sch op dit formulier ingevuld.
Hebt u nog geen inlogaccount? Kies dan voor de op e ‘Ik wil een account aanmaken’. 
U wordt dan eenmalig gevraagd uw gegevens in te vullen.

Gegevens onjuist?
Als u bent ingelogd worden op het formulier uw gegevens getoond zoals deze bij ons bekend zijn. 
Zijn deze gegevens onjuist? Kies dan rechtsonder voor ‘wijzig mijn gegevens’. 
Het kan enkele dagen duren voordat deze wijzigingen verwerkt zijn. U kunt uw inschrijving 
ondertussen gewoon afronden.

Inschrijven namens organisa e/werkzaam bij meerdere organisa es
Als u bij ons bij meerdere organisa es/ves gingen bekend bent, staat in het vakje achter 
organisa enaam een pijltje:

Als u op het pijltje klikt, worden deze organisa es zichtbaar en kunt u de gewenste organisa e 
selecteren door hier op te klikken.

Niet meer werkzaam bij organisa e
Bent u niet (meer) werkzaam bij de op het formulier getoonde organisa e?
Klik dan rechtsonder op de knop ‘wijzig mijn gegevens’ en vink het vakje ‘ik ben niet meer werkzaam 
bij deze organisa e’ aan:

Organisa e toevoegen
Wilt u een andere organisa e toevoegen? 

Klik dan op het in het vakje organisa enaam en kies voor de op e ‘nieuwe organisa e’.

Bestuursnummer/BRIN
Als u werkzaam bent bij een schoolbestuur vo/ves ging vo wordt u bij het toevoegen van een 
nieuwe organisa e gevraagd het bestuursnummer of brinnummer in te vullen. Nadat u dit nummer 
hebt ingevoerd, worden de organisa egegevens automa sch ingevuld. U kunt dit nummer opvragen 
bij uw administra e. Bestaat uw brin uit 4 tekens? Voeg dan na deze vier tekens 00 toe.

Gebruikersnaam wijzigen
Wilt u het e-mailadres waarmee u inlogt wijzigen?
Log dan in op Mijn VO-raad, via de knop ‘login mijn VO-raad’ rechtsboven op de website van de VO-
raad:

De inloggegevens voor Mijn VO-raad zijn hetzelfde als voor dit inschrijfformulier voor bijeenkomsten.



Ga vervolgens naar account en wijzig uw gebruikersnaam:

Klik op ‘opslaan'

Wachtwoord wijzigen
Wilt u uw wachtwoord wijzigen?
Log dan in op Mijn VO-raad, via de knop ‘login mijn VO-raad’ rechtsboven op de website van de VO-
raad:

De inloggegevens voor Mijn VO-raad zijn hetzelfde als voor dit inschrijfformulier voor bijeenkomsten.
Ga vervolgens naar account en wijzig uw wachtwoord:

Klik op opslaan.

Vragen?
Hee  u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met onze 
ledenadministra e via ledenadministra e@vo-raad.nl


