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Aanmaken en inloggen op een ThingLink-account - v1 

Introductie 
Deze handleiding helpt docenten of studenten om in te loggen op een ThingLink-account. Je hebt 

nodig: 

1. Een uitnodigingscode. 

2. Een bestaand gratis ThingLink account, of maak een nieuw gratis ThingLink account aan. 

 

ThingLink-accounts kunnen verschillende licenties hebben. De meest voorkomende zijn Free, 

Premium en Enterprise. Uw ThingLink-account met gratis licentie kan worden toegevoegd aan een 

organisatie (school) en alle extra functies gebruiken die bij de licentie van die organisatie zijn 

inbegrepen. 

Op dezelfde manier kan je ThingLink-account ook uit een organisatie (school) worden verwijderd en 

wordt het weer een gratis licentieaccount. 

 

ThingLink-accounts hebben ook verschillende rollen. De meest voorkomende zijn beheerder, leraar 

en student. 

Wanneer je je ThingLink-account aanmaakt, wordt je gevraagd of je een docent of student bent.  Het 

is belangrijk dat je de juiste rol selecteert! 
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Een gratis ThingLink-studentenaccount aanmaken  en lid worden van een ThingLink-

organisatie 

1. Navigeer naar de eLearning-prijspagina van ThingLink. 

2. Klik op de knop Gratis account aanmaken. 

3. Maak uw account aan: 

a. met behulp van een e-mailadres en wachtwoord, of 

b. het koppelen van een bestaand account van de volgende typen: Office 365, Google, 

Clever, Facebook, Twitter. 

c. Gebruik de uitnodigingscode in dit stadium niet! 

d. Goed om te weten!  Onthoud met welke optie je hebt gekozen om je aan te melden 

en gebruik deze optie vanaf nu alleen om in te loggen op ThingLink. Als u op een 

andere manier probeert in te loggen, krijgt u meerdere accounts. 

e.  
4. Klik op de knop Student -. 

 
5. Geef je naam, geboortedatum en de uitnodigingscode op. 

https://mafea.eu/
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6. Je studentenaccount wordt aangemaakt en je account wordt gekoppeld aan de 

uitnodigende organisatie. 

7. Klik op je profielpictogram om dit te bevestigen. 

 

 

 

 

  

https://mafea.eu/


 MaFEA – Making Future Education Accessible 

mafea.eu 
 

Een gratis ThingLink-docentenaccount aanmaken en lid worden van een ThingLink-

organisatie 

1. Navigeer naar de eLearning-prijspagina van ThingLink. 

2. Klik op de knop Gratis account aanmaken. 

3. Maak uw account aan: 

a. met behulp van een e-mailadres en wachtwoord, of 

b. het koppelen van een bestaand account van de volgende typen: Office 365, Google, 

Clever, Facebook, Twitter. 

c. Goed om te weten! Gebruik de uitnodigingscode in dit stadium niet! 

d. Goed om te weten!  Onthoud met welke optie je hebt gekozen om je aan te melden 

en gebruik deze optie vanaf nu alleen om in te loggen op ThingLink. Als u op een 

andere manier probeert in te loggen, krijgt u meerdere accounts. 

e.  
4. Klik op de knop Onderwijs / School -. 

 
5. Geef je rol op en welk doel je thinglink gaat gebruiken. 

6. Geef je naam, schoolnaam, lesvak en de uitnodigingscode op. 

https://mafea.eu/
https://www.thinglink.com/signup?elearning=true


 MaFEA – Making Future Education Accessible 

mafea.eu 
 

 
7. Goed om te weten! Sluit de advertentie voor ThingLink Educator modules voor nu. Je kunt 

ze later altijd nog openen. 

8. Op de vraag welk type interactieve inhoud u wilt maken, klikt u op de knop "X" -om dat 

venster voorlopig te sluiten. 

 
9. U zou nu op uw ThingLink-dashboard moeten zijn. Uw account is nu aangemaakt. 

 

10. Je docentenaccount wordt gemaakt en je account wordt gekoppeld aan de uitnodigende 

organisatie. 

11. Klik op je profielpictogram om dit te bevestigen. 

https://mafea.eu/
https://www.thinglink.com/o/creator
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Een uitnodiging van een ThingLink-organisatie voor een bestaand ThingLink-account 

accepteren 

1. Als je dat nog niet hebt gedaan, log dan in op je ThingLink-account met gratis licentie. 

2. Klik op de knop Uitnodigingscode gebruiken. 

 
3. Typ uw uitnodigingscode en klik op de knop Deelnemen - . 

 
4. Er verschijnt een melding dat u lid bent geworden van de organisatie. In dit voorbeeld 

"Erasmus+ MaFEA". 

 
 

 

Inloggen op een ThingLink-account 
1. Navigeer naar de inlogpagina van ThingLink.  

2. Meld u aan met dezelfde methode die u hebt gebruikt bij het maken van uw account. 
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