Instructie Verantwoord Alcohol Schenken
Versie d.d. 14-02-2020.

Ga via internet naar het adres:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken
Je krijgt dan onderstaande startpagina te zien met onderaan de link naar de gratis e-learning.

1

Om je niet te verrassen na het doorlopen van de e-learning eerst de opmerking dat je, voor het af
kunnen leggen van de toets, een account aan moet maken.
Na het succesvol afronden van de toets krijg je het certificaat dan gemaild.
NIET VERGETEN
Je moet dit document dan zelf nog wel even mailen naar de ledenadministratie via het e-mailadres:

ledenadm@tc-boemerang.nl

Na het aanklikken van

krijg je onderstaand scherm te zien.

2

Klik nu op

.

Volg nu de aanwijzingen op die je doorlopend krijgt.
Je moet de 6 bovenstaande hoofdstukken doornemen uiteraard.

Aan het einde krijg je de aanwijzing;

Nu krijg je onderstaand scherm te zien en hier moet je nu een eigen account aanmaken.
LET OP:
Het kan soms zijn dat het wel even duurt voor je een bevestiging ontvangt naar aanleiding van het
aanmaken van een nieuw account.

3

Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.
Klik hier op “ toets” .

Klik hierna op

.

Na afronding van de toets krijg je achter elkaar onderstaande schermen te zien.

4

Je kunt nu bovenaan in het document zien of je geslaagd bent.
Ook kun je de toets nalopen.

Onderaan het document zie je;
.
Klik op “nakijken beëindigen” en hierna krijg je nogmaals een overzicht aangebonden.
Onderaan in dit document kunt u klikken op:
1) Naar overzichtspagina
of indien je de toets niet hebt behaald op:
2) Herkans de toets.
PS: Dit kun je net zo vaak doen totdat je de toets
hebt behaald.

Bij 1) krijg je onderstaand scherm.
Klik hier op ‘certificaat sport’. Er komt dan een vinkje in te staan.

Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.

5
Klik op “ Bekijk je certificaat”.
Het certificaat wordt nu gedownload op je computer/ipad/ed.

Mail dit “ Certificaat Sport” nu direct naar de ledenadministratie via:
ledenadm@tc-boemerang.nl
Bedankt voor je medewerking en succes met je toekomstige bardiensten.
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