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Instructie Verkeersregelaars M.A.-Run 2017  
 
 
Stap 1 Registreren (heeft u al een persoonlijke account, ga dan naar Stap 3) 
 
Elke gebruiker heeft een persoonlijk account nodig om op SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland) 
taken uit te voeren. Hiervoor moet u zichzelf eenmalig registreren. Heeft u vóór 1 januari 2014 een account 
aangemaakt? Dan dient u opnieuw te registreren. 
  

1. Ga naar de website van SVNL: http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/  

2. Links verschijnt een blok genaamd ‘Evenementenverkeersregelaars’. Klik in dit blok op 
‘Registreren’.  

3. Vul de gevraagde gegevens in en kies een goed wachtwoord. Wilt u tips bij het maken van een 
goed wachtwoord? Ga dan naar de website: http://www.digibewust.nl/onderwerpen/wachtwoorden 

4. Na het invullen van uw gegevens vindt u onderaan de pagina een code in blauwe letters. Deze 
code is ter beveiliging van de website. Type de code over in het witte vlak achter ‘Wat staat hier 
boven’. Kunt u de code niet zien of staat er een rood kruis op een zwarte achtergrond? Klik dan op 
‘Probeer een andere’ of vernieuw de pagina in uw browser totdat er wel een code verschijnt.  
5. Heeft u alle gevraagde gegevens en de code ingevuld? Klik dan op ‘Registreer’.  

 
U bent nu geregistreerd en nog één stap verwijderd van uw persoonlijke account. Bekijk stap 2 ‘Account 
activeren’ om uw persoonlijke account te activeren.  
 
 
Stap 2 Account activeren 
 
Na het registreren moet u nog eenmalig uw account activeren. U ontvangt hiervoor een link op het e-
mailadres welke u heeft opgegeven bij het registreren. 
 

1. Open uw e-mailprogramma en zoek naar een e-mail van ‘helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl’ 
met het onderwerp ‘Activeer uw account’.  

2. In deze e-mail vindt u een link. Klik op de link. Werkt de link niet? Kopieer dan de link en plak deze 
in de adresbalk van uw browser.  

3. Het volgende venster verschijnt:  

4. Uw account is geactiveerd. U beschikt nu over een persoonlijk account. U kunt verder met stap 3 
‘Inloggen’.  
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Stap 3 Inloggen en instructie starten  
 
Voordat u taken kunt uitvoeren op de website van SVNL moet u altijd inloggen met uw persoonlijke account. 
 

1. Ga naar de website van SVNL: http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/ 

2. Klik in het blok ‘Evenementenverkeersregelaars’ op ‘inloggen’.  

3. Vul achter ‘E-mailadres’ uw e-mailadres in welke u tijdens het registeren in stap 1 heeft 
opgegeven.  

4. Vul vervolgens achter ‘Wachtwoord’ het wachtwoord in welke u tijdens het registreren in stap 1 
heeft gekozen.  

5. Klik op ‘Log in’ en u bent ingelogd.  
 
TIP: Wilt u niet tijdens elk bezoek aan de website van SVNL opnieuw uw inloggegevens invoeren? Vink dan 
‘Blijf ingelogd’ aan.  

 

6. Kies linksboven de optie 'code verzilveren'. Vul hier in: DEELNMariVenlMLZCERGKKD  
(let goed op met kopiëren dat er géén spatie of leesteken (haakje) achter de code staat)  
7. Klik in het blok ‘Verkeersregelaars’ op ‘Instructie volgen’.  

8. Volg de instructie voor een evenementenverkeersregelaar en sla na het behalen van de 
verkeersregelaarsinstructie uw certificaat op, in een map op uw eigen pc. U hoeft deze niet naar ons 
op te sturen, wij krijgen een controlelijst met behaalde certificaten.  

 
 
Verzilveren codes: 
 

1. Klik op “Open takenmenu” en onder blok “Algemene Taken” klik op “Code Verzilveren”. 

2. Vul hier in: DEELNMariHorsWWNPAGMTFW en klik op “Verzilver deze code”. 

(let goed op met kopiëren dat er géén spatie of leesteken (haakje) achter de code staat)  
3. Check je gegevens die je nu in beeld krijgt en klik op "Opslaan en verder gaan". 

 

! Herhaal deze stappen voor de volgende code: DEELNMariBeesRRFJPITLJL 
(let goed op met kopiëren dat er géén spatie of leesteken (haakje) achter de code staat) 
 

! Herhaal deze stappen, indien nodig ook voor de volgende code: DEELNMariVenlMLZCERGKKD 
(let goed op met kopiëren dat er géén spatie of leesteken (haakje) achter de code staat) 
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Geldigheidsduur van het certificaat:  
 
Het certificaat van verkeersregelaar is vanaf de datum van het evenement 1 jaar geldig. Mocht u bij een 
ander evenement willen deelnemen als verkeersregelaar, dan kunt u gebruik maken van het behaalde 
certificaat. Wel dient u de betreffende organisatie het certificaat te verstrekken. Deze is als download op de 
website beschikbaar.  
 
Bijkomend voordeel van de geldigheid is dat u in dit geval ook deel kunt nemen aan de M.A.-Run 2018 (als u 
het examen af legt voor evenement M.A.-Run 2017). Dit jaar de instructie volgen betekent gecertificeerd 
voor twéé edities van de M.A.-Run!!  
 
Wij verzoeken u om deze e-learningmodule uiterlijk 28 augustus 2017 te voltooien.  
 
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan verneem ik dit graag.  
 
Hartelijk dank, veel succes en tot in September! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Karin – karin@ma-run.nl 
 
 
 
Wij kunnen als organisatie niet helpen bij problemen die jullie ondervinden op bovenstaande site. Alle 
regels, het systeem etc is van SVNL en niet bedacht door de M.A.-Run. U kunt zich dan ook enkel en 
alleen wenden tot SVNL zelf: https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/Home/Contact 
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