
Handleiding bij registreren en pro� el aanmaken

Academie van KBO-PCOB 
De Academie is het platform van en voor vrijwilligers van KBO en PCOB.
Wanneer je jezelf registreert en een pro� el aanmaakt, kun je optimaal gebruik maken 
van de website. Je kunt dan documenten openen en downloaden, video’s bekijken, 
digitale cursussen volgen, mensen zoeken en benaderen en agenda-items plaatsen.

Aan de slag 
1. Registreren 
Op de website https://academie.kbo-pcob.nl klik je rechts bovenaan op ‘Registreren’.

Je krijgt dan automatisch enkele vragen te zien over lidmaatschap en over je 
vrijwilligerswerk. Vul deze vragen in. Daarna vragen we een aantal persoonlijke 
gegevens. Wanneer je deze hebt ingevoerd is je registratie gelukt. 
Klik vervolgens op de blauwe knop ‘naar inlogpagina’.

Vul je e-mailadres in en klik op blauwe knop ‘login’. 
Daarna krijg je dit scherm te zien: 

Ga naar je eigen mailbox, daar heb je een mail ontvangen met als titel 
‘Log in bij KBO-PCOB Academie’, als je die mail niet meteen in je inbox ziet, 
kijk dan even in je spambox. 

2. Inloggen
Open de mail en klik op de link in het mailbericht. Dan kom je automatisch 
weer in de site van de Academie en ben je ingelogd. 

Doe mee aan de Academie van KBO-PCOB! 
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3. Pro� el aanmaken 
Zorg dat je ingelogd bent. Klik rechts bovenaan op ‘Pro� el’.

Je komt dan op een pagina waar je een eigen pro� el gaat maken. Deze gegevens 
kunnen anderen – die ook een pro� el hebben – zien (anderen zien niet de gegevens 
die je al bij de registratie hebt ingevoerd).

Persoonsgegevens
- Voornaam en achternaam
 Liever geen voorletter(s) gebruiken, maar echt je voornaam.
-  Pro� elafbeelding

Plaats hier een foto van jezelf, het ziet er leuk uit en vaak herkent men 
eerder een gezicht dan een naam.
De foto die je wilt gebruiken moet op je computer/laptop/tablet staan. Dan kan je 
de foto uploaden. Klik daarvoor op de knop ‘bestand kiezen’. Vervolgens kan je het 
fotobestand zoeken. Klik erop, dan wordt die foto automatisch geplaatst in je pro� el.

Overige informatie
De opgegeven informatie is alleen te zien door anderen die ook een pro� el hebben. 
Je kunt je pro� el te allen tijde zelf weer wijzigen.
-  Over mij

Hier kun je aangeven wat voor vrijwilligerswerk je doet. 
Bijvoorbeeld: belangenbehartiging van senioren in je gemeente, het organiseren van 
reisjes of de lief&leed-groep waar je aan meedoet.

-  Vaardigheden
  Ook hier kan je zelf bepalen wat je anderen te bieden hebt en waar ze je voor 

kunnen benaderen. Bijvoorbeeld: ik ben digitaal vaardig en wil anderen daarmee 
helpen, ik organiseer cursussen of geef graag lezingen over een bepaald onderwerp.

Alles ingevuld? Klik dan op de blauwe knop ‘aanmaken’.

Veel plezier
Heb je vragen of suggesties? Mail naar academie@kbo-pcob.nl


