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Handleiding bedrijf aanmaken
www.gastlessenzogeregeld.nu
Je klikt op de home pagina op de rode button Direct aanmelden in het blok Voor bedrijven. Of gebruik de
volgende url: www.gastlessenzogeregeld.nu/aanmaken-bedrijfsprofiel/persoonlijke-gegevens
Je komt in een scherm waar je de NAW gegevens kan registreren.
Aanmelden als bedrijf
Vul in dit scherm je eigen gegevens in. Daarnaast de postcode van het bedrijf.

De rode i geeft meer
hulp bij het invoeren
van gegevens. Klik op
de i en je ziet rechts
in je scherm de info.
Let op: de postcode
moet de straatpostcode zijn !
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Vervolg aanmelden als bedrijf
Vul in dit scherm de naam in van het bedrijf. Je kan hier ook aangeven of het bedrijf meerdere vestigingen
heeft. Wanneer je dat aanvinkt, krijgt het supportteam van GZG een mail met de informatie en zij nemen dan
contact met je op.
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Bedrijfsgegevens aanmaken
Vanaf dit scherm ga je het bedrijf en het aanbod beschrijven. Hetgeen je ziet op dit scherm moet verplicht
ingevuld worden.

Je kan bij de button ‘Maak uw
bedrijfsprofiel volledig’ meer
informatie over het bedrijf noteren.
Hoe vollediger, hoe beter de vraag
van de school aansluit bij het
aanbod. Maar je kan dit ook later
invullen.
Hier vul je meer informatie over
jouw organisatie in.

Per tekst vak kunnen maximaal 350
tekens ingevoerd worden. Wees
daarom concreet en bondig.

Klik hier om de tekst vakken open te
klappen.
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Wanneer je ‘Maak mijn bedrijfsprofiel volledig’ hebt uitgeklapt, zie je deze tekstvakken die ingevuld kunnen
worden. We raden dat te doen, om zo gerichte aanvragen van de scholen te krijgen. Je ontvangt herinneringen
om het aan te vullen, indien nodig. Per tekst vak kunnen maximaal 350 tekens ingevoerd worden. Wees
daarom concreet en bondig.
v

Klik hier om de vakken van
het uitgebreide profiel te
tonen.

Indien het bedrijf aangesloten is bij een
regionaal samenwerkingsverband dat ook
aangesloten is bij Gastlessen, zó geregeld,
kan dat hier aangevinkt worden.
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Bedrijfsbezoeken aanmaken
Op de volgende pagina’s geef je aan wat het aanbod is met betrekking tot de bedrijfsbezoeken. Je ziet weer eerst
de velden die verplicht ingevuld moeten worden.

De interessegebieden zijn zeer
divers en veelomvattend. Wat je nu
ziet, is een klein deel. Met het
aanvinken van opties kan de school
zien of jouw aanbod aansluit op hun
curriculum.
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Onder de interessegebieden klik je de maximale groepsgrootte aan en het maximaal aantal bedrijfsbezoeken dat
je per schooljaar wilt geven. Je ziet ook weer een button met ‘Beschrijf uw bedrijfsbezoek’ wat een veld uitklapt
waar verder beschreven kan worden wat het aanbod inhoudt.

Klik hier om de beschrijving
van het bedrijfsbezoek
verder in te vullen.

*Zodra het aantal bedrijfsbezoeken is bereikt dat je als maximum hebt aangegeven, zal het bedrijf voor het resterende
schooljaar niet meer in zoekresultaten naar voren komen. Uiteraard kan je te allen tijde het aantal bedrijfsbezoeken
aanpassen.

Op de volgende pagina zie je wat de invulvelden zijn.
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Hier beschrijf je wat je gaat doen
wanneer de leerlingen op bezoek
komen. Wees kort en bondig, maar
vooral ook uitnodigend naar de
school om langs te komen.

Hier geef je aan welke voorwaarden
er gesteld worden ten aanzien van
bedrijfsbezoeken. Welke dagen
komen het beste uit en hoe lang
kan een bezoek duren.

Indien je geen gastlessen aanbiedt,
komt je direct in het laatste scherm
terecht.
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Gastlessen aanmaken
Op de volgende pagina’s geef je aan wat uw aanbod is met betrekking tot de gastlessen. De basisgegevens zijn
vanuit de ingevulde velden bij bedrijfsbezoeken gekopieerd. Je kan ze aanvullen of wijzigen; zie daarvoor de
button ‘pas de interessegebieden aan’. Je ziet alle de velden die verplicht ingevuld moeten worden. Je ziet ook
weer een button met ‘Beschrijf uw gastles’ waardoor een veld uitklapt waar verder beschreven kan worden wat
het aanbod inhoudt.

Geef hier aan hoe ver je wilt
reizen en hoeveel gastlessen de
organisatie per jaar wilt geven.
*Zodra het aantal gastlessen is
bereikt, komt het bedrijf het
resterend schooljaar niet meer in
zoekresultaten naar voren, zodat je
niet overvraagd wordt. Je kan altijd
het aantal gastlessen aanpassen.

Klik hier om de beschrijving
van de gastlessen verder in
te vullen.
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Vervolgscherm Gastlessen
Op deze pagina beschrijf je verder jullie aanbod voor de gastlessen.
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Einde registratie
Alle invulvelden zijn gedaan en in het laatste veld geef je aan of het account direct gepubliceerd kan worden
nadat je het hebt geactiveerd. Activeren gaat via een mail die je ontvangt, nadat je deze pagina hebt ingevuld en
op profiel voltooien hebt geklikt.

Kies een wachtwoord voor jezelf.
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Inloggen en dashboard
Zodra je bent ingelogd kom je in je persoonlijke startpagina uit. Vanuit hier kan je de gegevens van je bedrijf
beheren, gegevens aanpassen en de aangevraagde activiteiten opvolgen. Ook zie je in de kolom berichten alle
berichten die uitgewisseld zijn met scholen.
Het kan zijn dat er een tekstblok toegevoegd wordt aan dit scherm, wanneer GZG een melding wil doen. Die zie je
dan bovenaan de pagina staan.
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Activiteiten (on)zichtbaar maken in de zoekresultaten
Mocht je tijdelijk het aanbod willen intrekken, kan je het profiel onzichtbaar maken vanuit de linker kolom
‘Gegevens bedrijf’. Klik op Activiteiten (on) zichtbaar maken en je ziet dan dit scherm. Wanneer het vinkje
niet zichtbaar is, is het bedrijf niet zichtbaar op de site.

Hartelijk dank voor het aanmaken van het bedrijfsprofiel en indien je vragen hebt, kan je het supportteam
bereiken op:
Tel.: 0348 – 744 066
Mail: info@gastlessenzogeregeld.nu

