Inschrijfproces individueel inschrijven.
Per 1 juli 2022 is het mogelijk dat een ambulancezorgprofessional zichzelf kan inschrijven voor een
cursus/thematraining. Inschrijvingen voor initiële opleidingen en landelijke assessments
ambulancezorg kunnen alleen door de ROC gedaan worden.
Selectie cursussen/thematrainingen
Op onze website is terug te vinden welke cursussen/thematrainingen dit betreft. Onderaan de pagina
van de cursus/thematraining waar de ambulancezorgprofessional zich zelf voor kan inschrijven, staat
een inschrijfbutton met een begeleidende tekst. Wanneer deze button wordt aangeklikt, gaat de
professional het inschrijfproces in.
Hieronder vind je in verschillende stappen het volledige inschrijfproces voor de
ambulancezorgprofessional.

Inschrijfproces voor ambulancezorgprofessional
1. Je zoekt op de website www.academievoorambulancezorg.nl de juiste cursus/training
waarvoor je jezelf kan inschrijven en klikt op ‘Inschrijven’.
2. Het Opleidingsportaal voor Individueel inschrijven opent. Je komt op de pagina met de
geplande data van de betreffende cursus/thematraining. Achter de data waar nog plaatsen
beschikbaar zijn, staat een gele button ‘Inschrijven’. Klik hierop om de inschrijving voor de
gekozen datum te realiseren.

3. Je komt vervolgens op de inschrijfpagina met verschillende invulvelden. Vul deze in.
Let op! Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je de inschrijving afrond.
Check ook eerst nog goed of jij vanuit jouw functie de cursus/thematraining mag volgen. De
cursussen/thematrainingen zijn namelijk specifiek voor de verschillende functiegroepen,
bijvoorbeeld ambulanceverpleegkundige, - chauffeur, etc., ontworpen.

4. Tot slot geef je aan of je met iDeal wilt betalen, of dat je op rekening wilt betalen. Je krijgt
dan een factuur die je op een later moment kunt betalen. Je klikt vervolgens op ‘Aanmelding
verzenden’.

5. Bij de keuze met ‘iDeal’ betalen, kom je in de iDeal omgeving. Je kunt de betaling ter plekke
afronden en daarmee is de inschrijving afgerond.
Bij de keuze ‘op rekening’ wordt de inschrijving direct afgerond en ontvang je de factuur via
de e-mail.
In beide gevallen krijg je een bevestigingsmail van de inschrijving met de vermelding welke
cursus/thematraining en datum het betreft.

