
Handleiding mijn-SGE (Leerlingen) 

Stap 1 Maak een account aan/registreren 
- ga naar www.global-exploration.nl  

- klik op MIJNSGE 

- Klik op registreren 

- Je hebt 2 opties om te registreren: 

1. Registreer via Facebook (klik op Facebook-button en bevestig) 

2. Kies zelf een gebruikersnaam en vul een geldig mailadres in 

    Je ontvangt een mail, volg de aanwijzingen in de mail 

Stap 2 Completeer je account 
Vul de eerste 25% in: 

- Persoonlijke gegevens 

- Persoonlijke introductie (in het Engels, dit kan straks naar je buddy gestuurd worden) 

- Persoonlijke motivatie (dit kan gebruik worden in het kennismakingsgesprek) 

- motivatiebrief uploaden (optioneel, iedere school bepaalt zelf of deze optie gebruik wordt) 

- Sponsorplan (dit kan gebruik worden in het kennismakingsgesprek) 

Stap 2 Zorg dat je lid wordt van jouw groep 
- Je bent nu geregistreerd maar moet nog lid worden van een groep. Klik op het gele balkje  

- Vul de code van jouw groep in 

- Je bent nu gekoppeld aan de juiste groep 

Stap 3 Upload je pasfoto 
- Ga naar de pagina “Mijn SGE-account” 

- Upload een recente foto van jezelf (Let op: deze foto wordt ook gebruikt op de SGE-website) 

Stap 4 Printen, invullen en inleveren inschrijfformulier 
- Ga naar de pagina “Mijn SGE-Dashboard” 

- Download (te vinden bij bestanden) en print het inschrijfformulier in 3-voud uit  

- Lever 2 ingevulde formulieren in op school 

- Houd 1 formulier voor je eigen administratie  

 

Je bent voorlopig klaar.  

Je account is nu voor 25% ingevuld. Behoor je straks tot de groep die definitief aan de SGE-stage gaat 

deelnemen dan hebben we meer gegevens van je nodig. Je account hoeft dan pas aangevuld te 

worden tot de 100% status.  

Mocht je niet geselecteerd worden voor de definitieve groep dan wordt je account na selectie 

verwijderd.  

 

 

 

Optie 1 

Optie 2 



Tip: 

MijnSGE is ook prima toegankelijk via de smartphone of tablet. Log je in en maak je een 

snelkoppeling op je startscherm (na inloggen) aan? Dan verschijnt er een mooi icoontje op 

je startscherm en dan functioneert de pagina als app.  

 

 

Vragen of problemen met inloggen??? 

Neem dan gerust contact op met erik@global-exploration.nl  

 


