
Registratieproces Leerlingen SKIA 

Dit document laat stap voor stap zien hoe het registratieproces van de voorlichtingsavond voor ‘SKIA 

– Kennemerland’ in zijn werk gaat. Elke stap zal worden vergezeld door een printscreen en een bondige 

beschrijving wat er van jou als leerling wordt verwacht. 

 

Mochten er na het lezen van dit document nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet 

om contact op te nemen met een van de Eduskoel medewerkers (skiahaarlem@eduskoel.nl). 

 
Met vriendelijke groet, 

Eduskoel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Ga naar skiahaarlem.nl 
Ga naar www.skiahaarlem.nl en klik op de knop ‘Aanmelden’. Het onderstaande scherm zal 

hierna verschijnen. 

 

 

2. Vul je gegevens in 
Als je vervolgens je school selecteert, krijg je het volgende scherm te zien. Vul hier je 

gegevens in. 

http://www.skiahaarlem.nl/


 

 

3. Verificatie email 
Nadat je je gegevens hebt ingevuld, zal het systeem deze controleren in de database. Als de 

ingevulde gegevens matchen met wat er in onze database staat, krijg je een e-mail toegestuurd 

met een bevestigingslink voor je e-mail. Dit is een extra tussenstap om te voorkomen dat er 

foutieve e-mailadressen worden ingevuld. Nadat je je e-mail hebt bevestigd krijg je nog een e- 

mail met daarin je wachtwoord om in te loggen. 

 
 

4. Wachtwoord Email 
Nu heb je een e-mail gekregen met daarin je wachtwoord en de link naar 

www.mijn.eduskoel.nl. Hierop kan je inloggen met je geregistreerde emailadres en 

wachtwoord (zie onderstaand screenshot). 

http://www.mijn.eduskoel.nl/


 
 
 

5. Registreer je keuze 
Nu je bent ingelogd, is het tijd om je keuzes voor de voorlichtingsavond te gaan maken! Het 

beginscherm ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Voorlichtingen: 

Als je vervolgens op het tabblad ‘Voorlichtingen’ klikt, kan je je inschrijven op je voorkeuren. 

Onderstaand scherm krijg je dan te zien. Je moet minimaal één keuze maken, voor beide 

dagen in totaal. Je mag echter meerdere keuzes maken: maximaal vijf per dag en dus tien in 

totaal. Vervolgens als je een opleiding aanklikt als voorkeur, krijg je aan de rechterkant ook 



informatie over die opleiding te zien. Zo kan je nog even goed bekijken welke voorlichting je 

graag wilt volgen of deze echt de informatie behandelt wat je van de titel zou verwachten. 

 

 

Houd mij op de hoogte: 

Als je deze optie aanklikt, dan krijg je in de toekomst extra informatie opgestuurd over deze 

opleiding. Denk hierbij aan een email wanneer deze opleiding een open dag of meeloop dag 

organiseert. Als je dus graag op de hoogte wilt worden gehouden over de ontwikkelingen met 

betrekking tot deze e-mail, dan kan je deze optie aanvinken! 

 
Studeren aan het HBO: 

Deze optie is voor je ouders. Als je graag je ouders meeneemt (of als je ouders aangeven dat 

ze graag mee willen) kan je deze optie aanvinken. Tijdens jouw voorlichtingsronde zal er 

namelijk ook een voorlichting speciaal voor ouders worden gehouden, met als onderwerp 

‘studeren aan het HBO’. 

 

6. Keuze doorgeven en opslaan: 
Ben je klaar met het maken van je keuzes? Klik dan op ‘keuze doorgeven en opslaan’. Hierna 

krijg je het onderstaande scherm te zien: 

Let op dit is een voorbeeld, genoemde data kloppen niet 



 
 

7. Bevestigingsemail en Keuzes Wijzigen 
Je krijgt nu een e-mail met daarin een bevestiging van je keuzes. Ook kan je altijd je keuzes 

nog wijzigen, door weer in te loggen op mijn.eduskoel.nl met je wachtwoord en e-mail adres. 

 

 

 
Als je deze stappen allemaal hebt doorlopen, ben je succesvol aangemeld voor de voorlichtingsavond 

aan het SKIA op 8 en 9 november. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Eduskoel via het 

emailadres ‘skiahaarlem@eduskoel.nl’. 

mailto:skiahaarlem@eduskoel.nl

