
DigiBiB consortium

digitale leermiddelen bibliotheek



DigiBiB account

● DigiBiB is een online platform waarbij oefen- en examenopdrachten beschikbaar zijn.

● Deze opdrachten zijn nodig voor de opleiding waarin je wilt uitstromen.
Verzorgende IG; Verzorging en Verpleging Thuiszorg

Gehandicaptenzorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Kraamzorg

● Een aanmelding kost €40,-- per jaar voor de uitgaven. De examens zijn gratis.

● Je kunt je aanmelden via 
https://digibib.consortiumbo.nl/aanmelden/registreren/

https://www.google.com/url?q=https://digibib.consortiumbo.nl/aanmelden/registreren/&sa=D&ust=1552571386333000&usg=AFQjCNGRRlxG8LB4EabyGXAJYGXMeEvZ3A


Aanmelden

1. Ga naar https://digibib.consortiumbo.nl/aanmelden/registreren/

2. Vul je email adres in.
3. Klik op volgende stap.
4. Vul je voornaam in.
5. Klik op volgende stap.
6. Vul je achternaam in.
7. Klik op volgende stap.
8. Vul een wachtwoord in met 6 karakters.
9. Accepteer het privacy statement.

10. Klik op account maken.

https://www.google.com/url?q=https://digibib.consortiumbo.nl/aanmelden/registreren/&sa=D&ust=1552571386382000&usg=AFQjCNG6KTarwlV9i_LPg3HzvHmdLV6JDQ


Aanmelding bevestigen

U ontvangt een mail in uw inbox met het verzoek uw DigiBiB-account 
te bevestigen.

1. Open uw inbox van uw doorgegeven email adres.
2. Open het bericht: Bevestig je Digibib account.
3. Klik op de link om je account te bevestigen.
4. Er opent een scherm van DigiBiB. Klik hier op verder. 
5. Selecteer Medivus Opleidingen BV.
6. Klik op verder.
7. Vul indien nodig overige gegevens in.
8. Klik op bevestigen.



Productcatalogus

1. Klik op productcatalogus.
2. Klik op de opleiding (niet de versie van 2018 aanklikken)
3. Voeg de examen van je opleiding toe. Dit is gratis.
4. Voeg de uitgaven van je opleiding toe. Dit kost €40,-- per jaar.
5. Volg de betaalstappen om de uitgaven te bekostigen.
6. Klik op Mijn DigiBiB.



Mijn DigiBiB

1. Klik op het tabblad mijn DigiBiB.
2. Klik op je product.
3. Klik op je werkproces.
4. Blader door je werkproces.



Middels deze powerpoint moet het u gelukt zijn om een account te 
configureren bij DigiBiB.

Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Consortium 
Beroepsonderwijs:

 telefoon 033 - 246 04 47
e-mail icthelpdesk@consortiumbo.nl


