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Mijn NTI
Beste student,
Als student bij het NTI maken wij het onze studenten graag gemakkelijk. Wij bieden u tijdens uw
studie toegang tot ‘Mijn NTI’. Hier vindt u vrijwel alles met betrekking tot uw opleiding.
U vindt - en wijzigt - indien gewenst hier uw persoonlijke gegevens, studieoverzicht,
rekeningoverzichten en – indien van toepassing bij uw opleiding - de toegang tot de digitale
leeromgeving Fronter. Dit alles gebeurt vanuit een overzichtelijk homescreen en u navigeert door
middel van de tabbladen.
U ziet het volgende scherm verschijnen:

U vult hier uw studentnummer, postcode en wachtwoord in. Uw wachtwoord vindt u in de
bevestigingsbrief welke wij u per e-mail toesturen. Wij adviseren u om dit wachtwoord te kopiëren
en te plakken.
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Mijn startpagina
Het volgende scherm verschijnt indien u de gegevens correct heeft ingevuld.

Wij zullen u nu stap voor stap laten zien wat u van Mijn NTI mag verwachten. Het kan zijn dat uw
persoonlijke pagina meer of minder tabbladen heeft. Het
behandelen.

geeft aan welk tabblad we

Het tabblad ‘mijn gegevens’.
Onderstaand scherm verschijnt. Het veld is na uw inschrijving al grotendeels gevuld. Indien u hier
gegevens wijzigt slaan wij de oude gegevens op.
Let op! Het is belangrijk dat u alle ingevuld zijn. Deze velden zullen later gebruikt worden voor
bijvoorbeeld het aanmelden van praktijkdagen en examens bij het NTI in Leiden. Alleen bij het
aanmelden voor digitale examens moet u de gegevens zelf invullen. Als deze gegevens correct zijn
ingevuld kunt u eenvoudig aanmelden voor examens en praktijkdagen waaraan u deel wenst te
nemen.
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Het tabblad ‘Mijn Studieoverzicht’
Indien u hier geen gegevens ziet is het belangrijk dat u kiest voor de juiste opleiding (zie de rode
pijl). De werkelijke weergave kan afwijken. Deze weergave is opleidingsafhankelijk. Onderstaand
zullen wij een aantal verschillende mogelijkheden laten zien.
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Een digitaal examen boeken:

Bij bovenstaand voorbeeld is er de mogelijkheid om een digitaal examen te boeken. Indien er een
datum staat in de kolom ‘datum’ dan heeft het examen reeds plaatsgevonden.
Indien u een digitaal examen wenst te boeken klikt u op
desbetreffende module.
Het volgende scherm verschijnt:

achter de

Let op! Indien u de voorwaarden wenst te bekijken klikt u op
. Indien u zich heeft
aangemeld voor een examen bent u akkoord gegaan met dit NTI reglement. Later in dit proces geeft
u nog een keer specifiek akkoord het reglement voor het Test Center Reglement en het
examenreglement.
Indien u dit examen wenst te boeken klikt u op

.
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U geeft in dit scherm akkoord voor het Test Center Reglement. Ook maakt u de keuze voor het
gewenste testcenter en de gewenste examendatum.

8/18

Kies

en kies vervolgens het gewenste tijdstip.
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Vul de gevraagde gegevens in. Kies
Controleer uw gegevens en bevestig de boeking definitief.

Een praktijkdag boeken
Indien u een praktijkdag wilt boeken kunt u dit doen als
staat.

achter de praktijkdag

Als u dit vak aanklikt verschijnt het volgende:

10/18

Hier vindt u terug welke datum de dag plaatsvindt, wat de uiterste aanmelddatum is, wat het
tijdstip is en eventuele extra informatie. Ook de locatie staat hier. Als u de dag wilt boeken dan
klikt u op ‘Boek praktijkdag’.
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Uw opleiding verlengen:
Indien u toe bent aan een verlenging van de studie verschijnt
achter
‘einddatum van uw studie’. NB: bij de meeste volledige mbo en hbo opleidingen gebeurt dit
overigens automatisch.
U klikt indien

zichtbaar is dit vak aan.

Indien u wenst te verlengen vinkt u ‘activeer de verlenging’ aan en
nu geactiveerd. U ontvangt geen separate bevestiging.

De verlenging is

12/18

Behaalde studiepunten:

Bij de aangegeven kolommen vindt u (bij HBO opleidingen) het aantal benodigde studiepunten en
het aantal behaalde studiepunten.

Toegang tot de digitale leeromgeving via het tabblad ‘Mijn Fronter’
Om toegang te krijgen tot Fronter, klikt op het tabblad ‘Mijn Fronter’.

Vervolgens logt u in zoals u gewend bent:
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*De eerste keer dat u inlogt op Fronter doet u dit door zowel bij gebruikersnaam als het
wachtwoord uw studentnummer in te vullen. Voor verdere uitleg over Fronter verwijzen wij u
vriendelijk naar de separate handleiding.

Rekeningoverzichten en betalingen beheren
U kunt in Mijn NTI al uw betalingen terugvinden. Dit geldt ook voor examens, praktijkdagen en
eventuele losse facturen (bijvoorbeeld bij het bijkopen van studietijd)
U geeft op het tabblad ‘Rekeningoverzicht’ aan voor welke opleidingen u uw betalingen wilt inzien
(zie de rode pijl).

U kunt de volgende stappen terugvinden in het menu, u kunt deze keuzes uiteraard combineren:
Factuursoort:

-

Alle factuursoorten
Examens
Overige
Praktijkdagen
Lesgeld

Welke facturen:
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-

Toon openstaande facturen
Toon facturen laatste 6 maanden
Toon alle facturen

E-mail rekeningoverzicht

-

Ja
Nee
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Achterstallige betalingen
Indien u achterstallige betalingen heeft dan ziet u deze bedragen terug in rood. Indien u de factuur
wenst te betalen, dan kan dit heel handig via dit scherm. U vinkt in dat geval het vakje aan.

En vervolgens op het Ideal Logo
U kunt dan de gewenste factuur betalen.
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Het tabblad ‘Mijn Meldingen’
Het kan helaas gebeuren dat er iets niet naar wens verloopt. Omdat wij dit graag weten -en nog
belangrijker- willen oplossen, stellen wij het op prijs als u hier een melding van maakt in ons
meldingensysteem. Ook dit kan via Mijn NTI. U kiest dan voor het tabblad ‘Mijn Meldingen’. Indien u
een compliment wilt maken dan mag dit uiteraard ook en kan via dezelfde werkwijze.

Indien u dusdanig ontevreden bent dat u een melding niet vindt volstaan , of indien uw voorgaande
melding niet opgelost is, dan kunt u ook een klacht indienen. Dit doet u op dezelfde manier als
bovenstaand beschreven. U kiest dan wel voor ‘klacht indienen’. Zie voor onze klachtenprocedure
onze website www.nti.nl.
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Mijn StudentenNet
StudentenNet wordt alleen gebruikt door studenten die een cursus of beroepsopleiding volgen bij
het NTI. Zij gebruiken deze faciliteit voor het opzoeken van documenten, in sommige gevallen het
maken van huiswerk, en de fora. De MBO en HBO studenten gebruiken voor bovengenoemd Fronter
In de studiehandleiding op StudentenNet vinden de cursisten informatie over hoe het huiswerk
ingestuurd, of gemaakt dient te worden.

Indien u nu naar StudentenNet wilt, dan klikt u op

Tot slot
Wij hopen dat u gezien heeft hoe Mijn NTI het (thuis) studeren nog makkelijker maakt. Vrijwel al
uw gegevens zijn terug te vinden en eenvoudig aan te passen.
Indien u nog (aanvullende) vragen heeft dan helpen wij u uiteraard graag verder. U kunt bij onze
Klantenservice terecht voor al uw financiële vragen en vragen met betrekking het verzenden van
pakketten. Heeft u vragen over uw opleiding zelf dan kunt u terecht bij uw mentoren.
Beide afdelingen zijn te bereiken via telefoonnummer 071 56 10101. De bereikbaarheidstijden vindt
u terug op de Mijn startpagina van Mijn NTI (zie bladzijde 3).
Indien u een e-mail stuurt naar Klantenservice@nti.nl of naar uw mentoraat dan zullen wij altijd ons
uiterste best doen uw bericht binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
NTI
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