
 

Starten met online NT2-studiemateriaal  
 

Het online studiemateriaal van Coutinho is vaak beveiligd. Je hebt een code nodig om erbij te komen. 

Dit stappenplan helpt jou en je cursisten op weg. 

 

Stap 1: Vind je boekcode 

De boekcode vind je op pagina 2 van je boek. Daar vind je ook de het adres van de website die bij je 

boek hoort. Als jij of de cursist een losse code in de Coutinho webshop hebt gekocht vind je de code 

in de e-mail (‘Code voor website’). 

 

Stap 2: Ga naar www.coutinho.nl  

Open een web browser en ga naar www.coutinho.nl.  

 

Stap 3: Maak een Coutinho-account aan 

Om je boekcode te kunnen invoeren, heb je eerst een Coutinho-account nodig. Heb al een Coutinho-

account? Ga dan meteen naar Stap 3.  

 

Hoe maak ik een account aan? 

Klik op de homepage van www.coutinho.nl rechts boven in het scherm op Inloggen of op 

Mijn account. Klik op Ik wil een account aanmaken (Engels: Create an account). Vul de 

gegevens in die nodig zijn om je account aan te maken en klik op Registreren (Engels: 

Register).  

 

Spreken de cursisten Engels? Je kunt ook de taal wijzigen bij het aanmaken van een account. 

Klik daarvoor op de volgende knop: 

 
 

Hoe log ik in? 

Klik rechts boven in het scherm op Inloggen of op Mijn account. Vul onder ‘Inloggen’ je e-

mailadres en je wachtwoord in. Klik op de knop Inloggen (Engels: Login). 

  

Stap 4: Wissel je code in (activeer je studiemateriaal) 

Je kunt je code direct inwisselen op je accountpagina na het inloggen. Klik links op Mijn producten 

(Engels: My products). Klik dan op de blauwe knop Activeer direct je code (Engels: Activate code 

immediately). Nu verschijnt er een invulscherm. Hier kun je je code invoeren. 

 

Voer de code in. 

Klik op Activeer mijn code (Engels: Activate my code). 

Sluit het invulscherm. 

Druk op F5 of ververs de pagina. 

Je boek en je website staan nu onder Mijn geactiveerde producten (Engels: My activated products). 

 

  

http://www.coutinho.nl/
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Wat als je al op de website bij het boek terecht bent gekomen? 

Als je direct naar de website van de uitgave gaat zonder in te loggen, verschijnt deze mededeling: 

 

 
 

Klik op Log in en vul je e-mailadres en wachtwoord in (klik op de knop English om de taal te wijzigen). 

Als je al eerder een boekcode hebt ingevoerd, dan heb je nu toegang tot het materiaal. 

Als je de boekcode nog niet hebt ingevoerd, verschijnt na het inloggen de volgende mededeling: 

 

 
 

Het activeren van de website bij het boek hoeft maar een keer. 

Klik op de link Activeer. 

Je komt op de accountpagina. Klik op Mijn producten (Engels: My products). 

Je ziet dit tekstkader: 

 

 
 

Klik op de blauwe knop Activeer direct je code (Engels: Activate code immediately). Nu verschijnt er 

een invulscherm. 

Voer hier de code in. 

Klik op Activeer mijn code (Engels: Activate my code). 

Sluit het invulscherm. 

Klik op F5 of ververs de pagina. 

Je boek en je website staan nu onder Mijn geactiveerde producten (Engels: My activated products). 

 

 

 



 

 
 

Klik op Ga naar de website met studiemateriaal (Engels: Go to the website with study material). Je 

hebt nu toegang tot het studiemateriaal. 

 

De volgende keer hoef je alleen maar in te loggen met je e-mailadres en je wachtwoord. Je kunt de 

website bereiken via het website-adres op pagina 2 van je boek, of via je account-pagina. 

 

 

Gaat er iets mis? Ga naar www.coutinho.nl/klantenservice. Hier vind je een overzicht van 

veelgestelde vragen. Kom je er dan niet uit? Neem dan gerust contact met ons op via 

info@coutinho.nl. We helpen je graag verder. 

 

Met vriendelijke groet, 

Uitgeverij Coutinho 


