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In drie stappen
naar uw taalcursus

Stap 1: Meldt u aan in uw persoonlijke omgeving
Na betaling van uw cursus heeft u een e-mail van ons ontvangen.

Ga naar deze pagina:
https://www.17-minute-languages.com/nl/login/
Vul uw gebruikersnaam en uw wachtwoord uit de e-mail in.
Klik op: Inloggen!
Tip:
U kunt in uw webbrowser een bladwijzer naar deze aanmeldpagina toevoegen.
Dan heeft u de taalcursus altijd en snel bij de hand.

Stap 2: Open de taalcursus
Nu komt u in uw persoonlijke omgeving om te leren.

Klik op de link naar uw taalcursus.

Voor degenen die een Totaalpakket hebben:
Links ziet u nu de verschillende cursussen met de verschillende leerniveaus.
Basiscursus = Niveau A1 / A2
Cursus voor Gevorderden = Niveau B1 / B2
Hier kunt u de cursus kiezen
Tip:
Wanneer u een Totaalpakket heeft gekocht, begin dan met de Basiscursus (Niveau A1 / A2).
Doe de instaptoets aan het begin van de cursus.
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Stap 3: Leren met uw dagelijkse opgaven

Wanneer u voor het eerst met de cursus begint, moet u een bijnaam / gebruikersnaam kiezen en
ingeven. Hierin heeft u volledige vrije keuze :)

Klik daarna op de rode button met het opschrift:
OK.
Nu start uw taalcursus.
Daarna moet u een keuze maken:
1. Indien u dat wilt, kunt u een kleine toer door de taalcursus maken.
In 5 kleine stappen laten we u de belangrijkste functies van de cursus zien.
Aan het einde van de toer bevindt zich de instaptest.
Daar kunt u uw kennis testen.
Daarna start de cursus op de voor u juiste plek.
2. U wilt direct beginnen met leren?
Geen probleem – klik dan op:
De cursus met Les 1 starten

Daarna start het woorden leren.
Vanaf nu lopen de dagelijkse opgaven
automatisch door.

Tip:
Ons Support-Team helpt u ten alle tijde graag verder.
Indien u nog vragen hebt, kunt u zich per e-mail richten tot:
Support-nl@17-minute-languages.com

