
Handleiding SOL voor Ouders/Leden
INHOUD
Scouts Online 1

Log in aanvragen 2

Inloggen 3

Eigen gegevens 5

Gezondheidsformulier 6

Gebruik beeldmateriaal 7

Scouts Online
Bij Scouting Nederland wordt gebruik gemaakt van Scouts Online. Dit online
registratiesysteem biedt allerlei administratieve mogelijkheden, elke scoutinggroep gebruikt
dit systeem.

Nieuwe leden worden de eerste keer door de gegevensbeheerder van Cay-Noya
ingeschreven. Door daarna een eigen account aan te vragen kunnen ouders/verzorgers zelf
wijzigingen aanbrengen en het “gezondheidsformulier” invullen.

Deze handleiding is bedoeld voor (jeugd)leden en hun ouders/vertegenwoordigers. Het
bespreekt de onderdelen die het meest van belang zijn voor een jeugdlid.



Log in aanvragen
Ga naar sol.scouting.nl

Kies voor 1. Inlog-account aanvragen
Vul de gevraagde informatie in en klik op volgende. Let op! het gaat om de gegevens van
het lid.



Inloggen
Klik op Log in

Vul je inloggegevens in en klik op Inloggen.

Heb je problemen met inloggen, gebruik dan de link Overige problemen bij het inloggen

https://login.scouting.nl/account/help




Eigen gegevens
Ga via Mijn Scouting naar Mijn basisgegevens

Hier vind je gegevens die interessant kunnen zijn voor jou.
Op o.a. het tabblad
- Basis kan je je eigen gegevens aanpassen.
- Functies kan je je huidige en historische functies vinden
- Adressen kan je meer adressen toevoegen, bijvoorbeeld in het geval van gescheiden
ouders
- Aanvullende lidgegevens voor “gezondheidsformulier” en gebruik beeldmateriaal wordt in
een apart hoofdstuk behandeld
- Inschrijvingen kan je zien voor welke evenementen je ingeschreven hebt/bent.

Het is van belang dat je zelf je gegevens actueel houd hier, want deze gegevens worden
gebruikt voor alle communicaties vanuit Scouting.



Gezondheidsformulier
Bij onze groep hebben wij het gezondheidsformulier ook in SOL geïntegreerd.
Dit biedt ons en jou een aantal voordelen:
- De gegevens hoeven maar 1x ingevuld te worden, deze gegevens blijven beschikbaar
tijdens je hele scouting carrière
- De gegevens zijn makkelijk aan te passen bij wijzigingen
- De leiding heeft de gegevens ten alle tijden de meest actuele gegevens beschikbaar online
- Enkel bevoegde personen kunnen bij deze gegevens
Je vind dit formulier via Aanvullende lidgegevens.

Controleer 1x per jaar of de gegevens nog actueel zijn.



Gebruik beeldmateriaal
Onderaan bij Aanvullende lidgegevens vind je ook ook de vraag of we beeldmateriaal
mogen gebruiken. Dit vragen wij ook bij het aanmeldformulier en hier kun je het altijd
aanpassen. Als laatste sla je de gegevens op.


