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Toelichting bij het starten, gebruiken en afronden van de e-learning Veiligheid in Centrales 

Ga naar de website: www.enb-academie.nl/veiligheidincentrales/ 

Als je de e-learning voor de 
eerste keer start, voer in het 
vak aan de rechterkant de 
registratiecode in die je hebt 
ontvangen en klik op verstuur. 

Alle volgende keren kun je via 
het inlog-vak direct inloggen, 
met de unieke gebruikersnaam 
die je na de registratie krijgt.  

 

 

 

Registreer jezelf met een  

1. zelfgekozen wachtwoord en 
2. kies, bovenaan de pagina én 
onderaan de pagina de best 
passende taal: Nederlands, 
Engels, Duits of Frans. 

 

 

 

 

Je ziet de bevestiging van je 
registratie (hier deels onder de 
groene balkjes). Zodra je deze 
hebt bevestigd, kun je de 
gegevens afdrukken of ergens 
anders overnemen. De 
gebruikersnaam en het 
wachtwoord heb je nodig om in 
te kunnen loggen. 

Vervolgens kun je de 
leeromgeving openen. 
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Door de autorisatie ben je 
automatisch ingeschreven 
voor de e-learning. Klik op OK 
en open het Kenniscentrum 
door op het woord 
Kenniscentrum te klikken. 

 

 

 

 

 

 

In het kenniscentrum vindt je 
de e-learning Veiligheid in 
Centrales in de talen 
Nederlands, Engels, Duits en 
Frans. Kies nogmaals de taal 
van jouw keuze. 

Druk op start en de e-learning 
opent zich 

 

 

 

 

Je kunt nu de e-learning starten 
en afronden met de toets. 
Indien je tussentijds wil of moet 
stoppen kun je de groene 
boekenlegger aanklikken. Bij 
het opnieuw opstarten, gaat de 
e-learning verder op de pagina 
waar je de boekenlegger hebt 
aangeklikt. 
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Rechtsboven aan de pagina 
onder ‘profiel’ vind je jouw 
persoonlijke statistieken. 

 

 

 

 

 

 

 

Linksboven aan de pagina vind 
je de inhoudsopgave 
waarin je kunt 
scrollen naar de diverse pagina’s  
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Na succesvolle afronding van het 
examen kun je de e-learning met 
het x sluiten.  

Je keert dan terug in 
het kenniscentrum van de enb-
academie. 

 

 

 

 

 

 

Door op ’certificaten’ te klikken 
zie je het door jou behaalde 
certificaat. Dit kun je opslaan en 
afdrukken  
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Je ontvangt van de Enb-
academie een bevestiging 
van je inschrijving én van 
het succesvol afronden van 
je e-learning. Bij de 
bevestiging van de 
succesvolle afronding 
ontvang je het certificaat 
digitaal. 

Je ontvangt dus geen 
papieren certificaat! 


