
Registratie TIN forum 
 
1. Vul de gegevens in op de pagina  

https://tarab-instituut.nl/registratie-forum/ 
en click op Registreren (zie rechts) 
 

2. Je krijgt een nieuw scherm met onderstaande melding: 

 
 
3. Ga naar je mail account van het mailadres wat je in 1) heb ingevuld. 

Er is een bericht van Wordpress@tarab-instituut.nl  
met onderwerp “[Tarab Instituut Nederland] Logingegevens”  
NB als dit er niet is, check of het in de Spam is terechtgekomen en/of wacht even. 
 
Er staan 2 links in, click op de eerste (langste) link 

 
4. In je Internet browser opent zich venster rechts. 

Vul hier je gewenste wachtwoord in  
en click op Wachtwoord opslaan 
 

5. Je krijgt de volgende melding, 
Click op “inloggen” 

 
 

6. Gefeliciteerd, je bent geregistreerd en ingelogd! 
Je ziet nu de Homepage van de TIN site 
Je ziet dat je ingelogd bent door de zwarte balk, met rechts je gebruikersnaam 

 
 
Als je nu in het menu op “forum” clickt kun je de Forum inhoud zien en deelnemen. 
 
Hoe je je gegevens (profiel) kunt aanpassen (o.a. wachtwoord wijzigen ) zie volgende pagina.. 

https://tarab-instituut.nl/registratie-forum/
mailto:Wordpress@tarab-instituut.nl


 
 

Profiel bewerken 
 
Als je wilt kun je nog wat extra toevoegen aan hoe je op het Forum gepresenteerd wordt ( je “Profiel”) 
Verder kun je hier ook gegevens wijzigen (o.a. wachtwoord). Concrete toevoegingen:  

1. kiezen onder welke naam je op het Forum zichtbaar bent 
2. iets over jezelf vertellen, dat is dan zichtbaar voor de Forumleden als ze op jouw naam clicken 
3. een foto, die op het Forum naast je (forum naam) zichtbaar is (“Avatar”)  

 
Je moet dan je profiel bewerken, dat doe je door op je naam rechtsboven te clicken 

 
• Je komt in je Profiel, ga daar (scroll) naar beneden en stop/vul in bij de gewenste velden. 

• Helemaal onderaan druk je op “update profiel” en worden je wijzigingen opgeslagen 

• Je kunt terug naar de Homepage door linksboven in de zwarte balk op “Tarab Instituut Nederland” te clicken. 
 

Aanpassen profiel volgens 3 bovenstaande aspecten 
 
Ad 1) Onder Naam, vul minimaal een 
“schermnaam” in, als je wilt kun je 
ook je voor en achternaam invullen 
Het veld “toon naam openbaar als” is 
de naam waaronder je op het Forum 
zichtbaar bent, die kun je dan kiezen 
uit de eerder ingevulde namen. 
 
Ad 2) Onder “Over jezelf” kun je wat 
vertellen 
 
NB1 hieronder staat ook de 
“profielfoto”, als je bekend bent met 
Gravatar kun je die gebruiken, zoniet, 
ga verder naar beneden (ad 3)) 
 
NB2 daaronder (Gebruikersbeheer)  kun je je 
wachtwoord wijzigen  
 
Ad 3) Onder Avatar, kun je een Foto 
uploaden vanuit je computer 
Click op “bladeren” en je komt in de 
verkenner van de mappen van je computer 
waar je een foto kunt selecteren en uploaden 
NB in je profiel wordt je foto vierkant 
weergegeven!  
 
Vergeet niet onderaan op Update profiel te clicken, pas dan wordt al je invoer opgeslagen! 
Als er iets fout was, krijg je dan een melding en kun je corrigeren… 

 


