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Stap voor stap: uw MijnHOVO-account 
 

Versie 21-2-2023 

Wilt u zich aanmelden voor een HOVO-cursus? Maak dan eerst een uw persoonlijke account aan. Daarna kunt u 

inloggen in uw persoonlijke MijnHOVO-omgeving. In dit document leest u over het aanmaken van een MijnHOVO-

account en het voltooien van uw aanmelding voor uw eerste cursus bij HOVO Amsterdam.  

Eenmalig aanmelden 

U hoeft maar één keer een MijnHOVO-account aan te maken. Daarna kunt u zich steeds weer aanmelden voor 

een cursus.  

Direct een account aanmaken? 

Wilt u direct uw eigen account aanmaken? Klik dan hier om u direct aan te melden bij MijnHOVO. 

Wilt u liever eerst meer informatie lezen over hoe het werkt? Bekijk dan de onderstaande stappen: van het 

aanmaken van uw account tot het voltooien van uw eerste aanmelding voor een cursus.  

 

I.  Stap voor stap uw MijnHOVO-account aanmaken 
In drie stappen maakt u uw eigen MijnHOVO-account. Bij iedere stap krijgt u de vraag om bepaalde gegevens in te 

vullen. Zo doorloopt u vanzelf het proces om uw MijnHOVO-account te maken. 

U vindt per stap ook de afbeeldingen van de beeldschermen die u ziet tijdens het proces.  

Stap 1   “Maak hier uw eigen HOVO-account aan”  
Wilt u zich aanmelden voor een cursus en klikt u op de aanmeldknop van een cursus? U komt dan op de 

inlogpagina van MijnHOVO terecht (afbeelding 1). U kunt alleen inloggen als u al een MijnHOVO-account heeft. 

Heeft u die nog niet? Klik dan op de groene knop met de tekst: “Maak hier uw eigen MijnHOVO account aan”. 

Daarna kunt u uw account aanmaken. 

 

Afbeelding 1 – Inlogscherm met groene knop 

 

https://aanmelding.hovo.vu.nl/profile
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Ziet u een heel ander scherm?  
Ziet u een scherm met persoonsgevens (zie afbeelding 2)? Dan kunt u direct aan de slag met stap 2: het invullen van uw 

persoonsgegevens. 

Ziet u het scherm zoals in afbeelding 1, maar ziet u geen groene knop?  
Dan heeft u al eerder een MijnHOVO account aangemaakt. Vul dan uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op de rode knop 

‘Inloggen’.  

Bent u uw wachtwoord vergeten?  
U kunt u via de blauwe knop ‘Wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord aanmaken. U ontvangt dan een automatisch 

gegenereerd bericht, met in het lichtgroene veld bovenin het scherm belangrijke informatie over uw wachtwoord.   

 

Stap 2   Vul nu uw persoonsgegevens in 
Uw MijnHOVO-account is persoonlijk. Vul in het scherm Persoonsgegevens uw persoonsgegevens in (zie 

afbeelding 2). Deze gegevens hoeft u slechts eenmalig in te voeren: uw gegevens blijven in uw MijnHOVO-account 

bewaard zolang u cursussen volgt bij HOVO Amsterdam.  

Let op: iedere deelnemer heeft een uniek e-mail adres nodig om een eigen MijnHOVO-account aan te maken. 

Daarna klikt u op de rode knop ‘Opslaan’. Deze vindt u onderaan de pagina.  

 

Afbeelding 2 Persoonsgegevens 
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Bedankt voor uw registratie -> activeer uw MijnHOVO account (zie traject etc.) 

Is het opslaan van uw persoonlijke gegevens gelukt? Dan ziet u direct een melding in uw scherm (afbeelding 3), 

beginnend met de tekst:  

‘Bedankt voor uw registratie bij HOVO Amsterdam.’  

Afbeelding 3 – registratie  

 

 

Stap 3   Stel uw wachtwoord in 
U ontvangt direct een bericht op het e-mail adres dat u zojuist heeft ingevuld. Dit kan enkele minuten 

duren. In dit bericht vindt u het verzoek een wachtwoord aan te maken.  

Ontvangt u geen bericht in uw E-mail? Kijk eerst of het bericht in uw SPAM-box of Ongewenste E-mail 

bevindt. Als daar ook geen bericht is, moet u stap 2 nogmaals doorlopen. 

Klik op de rode knop ‘instellen’ om uw wachtwoord in te stellen.  

 
 

Automatische melding 

U ziet direct een automatische melding op uw beeldscherm: Uw wachtwoord is ingesteld. 

 

 

Uw MijnHOVO account is nu klaar voor gebruik!  
U kunt nu inloggen in uw eigen MijnHOVO omgeving en gebruikmaken van alle mogelijkheden die 
MijnHOVO biedt. 
 
Lees hieronder verder hoe u uw eerste aanmelding voor een cursus van HOVO Amsterdam voltooit.  
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II.  Voltooi uw aanmelding voor een cursus bij HOVO Amsterdam 
Heeft u uw account aangemaakt terwijl u zich wilde aanmelden voor een cursus? Dan maken we het u 
gemakkelijk: we leiden u automatisch terug naar het inlogscherm van MijnHOVO. U logt in met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna ziet u direct de cursus die u heeft geselecteerd.  

• Log in: vul uw gebruikersnaam in (dat is uw e-mailadres) en uw wachtwoord  

• U komt nu direct in het aanmeldscherm terecht (afbeelding 4). Hierop ziet u uw gegevens 
(DEELNEMER) en de cursus, lezing of studiedag (CURSUS) waarvoor u zich wilt opgeven.  

• Hoe wilt u betalen? Vink aan onder KEUZE VAN BETALING of uw voorkeur uitgaat naar het 
afgeven van een eenmalige machtiging of per factuur.  

• Lees de verdere aanvinkmogelijkheden door en vink de vakjes aan waar uw voorkeur naar 
uitgaat. 

• U bent verplicht akkoord te gaan met de voorwaarden voor inschrijving en annulering. 
 

Klik nu op de rode knop Aanmelden om uw aanmelding te voltooien.  

Afbeelding 1: Scherm Aanmelding  

 
 

III. Aanmelding gelukt? 
Is uw aanmelding succesvol verzonden naar HOVO Amsterdam? U ziet dan op uw scherm direct een automatisch 

aangemaakt bericht (afbeelding 5). U ontvangt dit bericht ook per e-mail van HOVO Amsterdam.  

Let op: dit bericht is nog niet uw definitieve bevestiging. Die ontvangt u normaliter binnen twee tot vijf 

werkdagen van HOVO Amsterdam. 

Krijgt u geen melding dat uw aanmelding is verzonden? Dan is er helaas iets misgegaan. We vragen u dan om u 

nogmaals aan te melden voor de cursus van uw voorkeur.  

Afbeelding 5: Automatische bevestiging van aanmelding 

 


