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1. Inloggen 
1. Ga naar de website: www.ipcgroen.nl Dit kan in Explorer, Firefox en Chrome 

2. Inloggen kan door rechts bovenaan te klikken op    

3. Klik daarna op MIJN ELO 

 

 

 

4. Je kunt ook direct naar de ELO via 

http://elo.ipcgroen.nl/login/index.php  

5. Vul dan in het scherm hiernaast je gegevens in en klik op 

Login.  

a. De inloggegevens  zijn aan je verstrekt.  (Je 

gebruikersnaam is het opgegeven E-mailadres) 

b. Als je die gegevens kwijt bent, klik dan op 

 

 

 

6. Dan kom je op onderstaande pagina waar je gegevens kunt vragen om in te loggen.  

a. Volg de instructies in dit scherm 

op.  En klik op “Zoek” 

b. Daarna krijg je nieuwe gegevens 

via de e-mail die je hebt ingevuld 

c. In die E-mail staat beschreven 

wat je moet doen. 

d. Krijg je geen E-mail, controleer 

dan of je het juiste e-mailadres 

hebt ingevuld door het nog een 

keer zorgvuldig te herhalen. 

e. Lukt het nog niet, stuur dan een e-mail naar info@ipcgroen.nl  

f. Vermeld dan je Voornaam, achternaam en het e-mailadres waarmee je wilt inloggen 

  

http://www.ipcgroen.nl/
http://elo.ipcgroen.nl/login/index.php
http://elo.ipcgroen.nl/login/index.php
mailto:info@ipcgroen.nl
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Starten 

7. Na inloggen kom je op een  standaard pagina 
Voor ETW informatie moet je naar “Mijn startpagina” 
 

8. Aan de rechterkant zie je onder andere “Navigatie”   
a. Klik hier op “Mijn startpagina” 

 

 

9. Onder navigatie verschijnt nu een lijst met cursussen waar je 
toegang toe hebt . De in de cursus met de naam van je 
organisatie kun je activiteiten plaatsen 

 

10. De cursussen staan ook op het brede deel aan de linkerkant. 

 
11. Door op de naam van je organisatie  te klikken,  vind je informatie over de activiteiten. Die 

informatie is verdeeld in tabbladen per kalenderjaar. 

12. Rechts bovenaan kun je met de knop  de navigatie zijkant verbergen en zichtbaar maken 

2. Tips en aandachtspunten 
1. Verwijder een activiteit waarvoor punten toegekend zijn nooit. Dan verdwijnen ook de punten 
2. Zet de contactgegevens van je organisatie  in het kopje forum 
3.  Let op bij het plaatsen van een URL naar je eigen website. Dit moet volledig zijn anders werkt 

de URL niet. Een URL moet beginnen met www of http. Test de URL ook altijd na het plaatsen 
4. Kijk als testdeelnemer mee naar wat de deelnemer ziet.  Je mag aan deze deelnemer om te 

testen ook punten toekennen. Dan kun je zien of het punten toekennen ook werkt. Dit kan met: 
h.etwtester@gmail.com  paswoord: !MijnETW2 

5. Verkeerd toekennen van punten kan verbeterd worden door een activiteit aan te maken met 
negatieve punten voor dezelfde domeinen als de onjuist toegekende. Noem deze activiteit 
correctie punten. Dan is voor de deelnemer transparant wat er is gebeurd. 

6. Het is verstandig om aan de deelnemer waarbij dit is gebeurd  een e-mail te sturen waarin je dat 
uitlegt.  

7. Zet na uitvoering de activiteit weer op verbergen.  Dat kan ook door bij het aanmaken de 
toegang  te beperken tot een aangegeven periode. Dan gebeurd het verbergen automatisch. 
Alleen actieve cursussen zijn dan zichtbaar voor de deelnemers. (hoofdstuk 4 punt 14) 

8. Zet de jongste activiteit bovenaan dat voorkomt veel scrollen voor jouw als plaatser.  

mailto:h.etwtester@gmail.com
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3. Nieuw activiteiten jaar toevoegen 
In de basis staan de secties Activiteiten 2013 en Activiteiten 2014 klaar. Voor 2015 en volgende 

jaren moeten er nieuwe secties toegevoegd worden.  

1 Klik onder “navigatie” op “Mijn startpagina” 

2 Klik op de naam van je organisatie 

3 Klik op de cursus met de naam van je organisatie 

4 Je ziet nu de cursus met tabbladen per kalenderjaar 

 
 

5 Ga  naar “Instellingen’ en klik op “bewerk instellingen” 

 

 

 

 

6 Scrol op de pagina die dan verschijnt naar beneden en klik op 

CURSUSOPMAAK 

7 Verhoog het aantal secties. Verander 4 in bijvoorbeeld 10 

8 Klik onder aan de pagina op 

 

9 Je zien nu meer tabbladen 

met “Topic” in de naam 

 

10 Deze naam kun je aanpassen 
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4. Naam “topic” aanpassen (in jaartal) 
Activiteiten die uitgevoerd worden  moeten handig ingedeeld worden. Wij stellen voor om dit per 

kalenderjaar te rubriceren. Daarvoor moet de naam “Topic” aangepast worden. 

1 Klik op “Mijn startpagina” 

2 Klik op de naam van je organisatie 

3 Klik op de cursus met de naam van je organisatie 

4 Klik rechtsboven op  om wijzigingen mogelijk te maken  

 

5 Klik een topic aan en klik daarna rechts op bewerk 

 
 

6 Klik dan op “Bewerk sectie”    

7 Verander deze pagina 

a. Verwijder de vink voor  “Gebruik standaard” door er één keer op te klikken 

 
b. Vul in achter sectienaam  het jaartal in bv “ 2019“ 

 
c. Klik op “Bewaar de wijzigingen“ 

 
 

8 Zet het mogelijk maken van wijzigingen uit met  naar   
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5. Het maken van een ETW hercertificeringsactiviteit 
1 Klik op “Mijn startpagina” 

2 Klik op de naam van je organisatie 

3 Klik op de cursus met de naam van je organisatie 

4 Klik rechtsboven op  om wijzigingen mogelijk te maken  

5 Ga naar het juiste activiteiten jaar 

6 Maak een nieuwe activiteit , klik op:  

 
 

7 Kies        

a. Gebruik uit de lijst alleen deze activiteit.  De andere activiteiten zijn niet 

geprogrammeerd om punten op te leveren voor de ETW-er 

8 Kies  

9 Vul de cursus gegevens in 

a. Vul de activiteiten naam in 

b. Maak een inleidende tekst met  

i. Doelstelling   , Programma , Overig  

 

 
 

 

 

 

 

10 Tip: selecteer een woord in de tekst met de cursor. Klik dan op  Er verschijnt dan een 

mogelijkheid om daaraan een URL te verbinden aan dat woord.  
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11 Vul daarna de volgende gegevens in 

 

Let op: 
Prijs:   Vul alleen een getal in, bijv: 75   Het systeem zet daar de “ € “ voor. 
Locatie:  Vrij in te vullen 
Aantal personen: Vul alleen een getal , bijv 12 Het gaat hier om de maximale groepsgrootte 
Duur:  Vul alleen een getal , bijv 2.5 Het systeem zet daar het woord “uren” achter.  Let op 

plaats geen “,” (komma ) in een getal. Volgens Engelse manier mag een “.” (punt wel 
Het gaat hier om het effectieve aantal  klok uren dat de deelnemer meedoet in de 
activiteit. Dit is de basis voor de punten telling. 

Webshop URL:  Plaats hier de (volledige) URL naar uw eigen website.  Bij voorkeur naar de plaats met de 
gegevens van de inschrijfmogelijkheid van de activiteit.  
Test later of de URL werkt 
De deelnemer ziet alleen de tekst : ” Link naar inschrijf informatie” 

 
12 Vul zelf de juiste  punten in bij de domeinen 

 

a. De punten verdeling over de domeinen 

moet passen bij de beschrijving 

b. Dit kan met één decimaal achter de 

komma.  Op basis van bovenstaande 

voorbeeld tekst : Anatomie Fysiologie 1.9  en  

Groeiplaats en bodem 0.6  (geen “,” komma) 

c. Basis hiervoor zijn de de voorwaarden van 

VHG vakgroep boomverzorging. 

 

13 Klik op daarna op “Aangeven wanneer de 

activiteit plaats vindt” 

Daarmee komt de cursus in het overzicht  en de 

kalender van de cursussen van de ETW-er. 

De cursus verdwijnt uit datt overzicht na de 

uitvoering 
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14 Vul de uitvoeringsdatum in, met de aanvang en eindtijd 

 

a. Zet eerst een vink achter “Aangeven” 

 
 

15 Klik op “Algemene module instellingen” 

16 Zet de activiteit op “Verberg” 

a. Verander “Toon” in “verberg”.   (Dit is verplicht) 

 Daarmee komt de activiteit in het overzicht van de vastsstellingscommissie 

b. Verander niets bij 

“Groepsmodus” dus” geen groepering” 

c. Vul niets in bij “ ID-nummer “ 

d. Groepering: geen 

 

 

 

 

 

 

17 Zet het mogelijk maken van wijzigingen uit met  naar   

  



 

 
9 

6. Een ETW activiteit wijzigen 
 

1 Je kunt de activiteit wijzigen, klik dan op bewerk 

 

      

2 Klik op “bewerk instellingen” 

3 Daarna krijg je het scherm dat ook gebruikt wordt bij het maken van 

een ETW hercertificering activiteit. Zie de beschrijving van dat 

hoofdstuk. 

7. Een ETW activiteit kopiëren (dupliceren) 
Je kunt een activiteit die je vaker wilt uitvoeren kopiëren  

1 Klik dan op bewerk 

2 Klik op “dupliceer” 

Met de “dupliceer”  kun je de activiteit kopiëren. Maak hiervan gebruik als je de activiteit op 

meerdere data aanbiedt.  Vergeet niet om dan de gedupliceerde activiteit te wijzigen. Verander 

dan de datum en zet de activiteit op verberg 

8. Een ETW activiteit verwijderen (als er NOOIT punten zijn toegekend) 
Alleen een activiteit waarvoor nooit punten zijn toegekend mag verwijderd worden. 

Met het verwijderen verdwijnen ook de punten van de ETW-er 

1 Klik dan op bewerk 

2 Klik op verwijder  
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9. Een gekopieerde ETW verplaatsen naar een ander jaar 

1 Klik rechtsboven op  om wijzigingen mogelijk te maken  

2 Ga  naar “Instellingen’ en klik op “bewerk instellingen” 

 

 

 

 

3 Scrol op de pagina die dan verschijnt naar beneden en klik op 

Cursusopmaak  

 

4 Selecteer een “onderwerp format” 

5 Klik op “bewaar en keer terug” 

De jaartallen staan nu onder elkaar op de pagina 

 
6 Ga met de cursor boven het  + teken naast de activiteit en wacht 

7 Klik op het + teken zodra  “verplaats bron” 

verschijnt 

8 Klik op het jaartal waarin de activiteit geplaatst 

moet worden 

9 Ga weer naar cursusopmaak en zet die weer 

goed 

10 Kies “Onetopic format” 

11 Klik op “bewaar en keer terug” 
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10. Punten toekennen 
1 Punten toekennen op de computer 

2 Ga naar de website: www.ipcgroen.nl Dit kan in Explorer, Firefox en Chrome 

3 Inloggen kan door rechts bovenaan te klikken op    

a. Klik dan op Mijn ELO en voer je inloggegevens in 

b. Klik onder “navigatie op “mijn startpagina” 

c. Klik op de naam van je organisatie 

d. Klik op de activiteit waaraan je voor een deelnemer punten wilt toekennen 

e. Onder  de activiteit staat een rij met namen. 

 

f. Voer de naam ( of een deel van de naam)  of het ETW nummer van de deelnemer in bij 

“zoek” . 

g. Klik op enter 

h. Klik op “Punten toekennen”  in de lijst achter de naam van de deelnemer 
Een ETW-er kan voor een zelfde activiteit maar één keer punten krijgen. Dus al je een 2e keer voor 
dezelfde activiteit punten toekent, dan is er geen verdubbeling.  
Als je niet zeker weet of de punten, bij iemand die er recht op heeft, zijn toegekend, ken ze dan 
nogmaals toe. 
 
Een alternatieve manier: (werkt niet snel) 

4 Download de mobile app op je smartphone met Android besturing 

a. http://www.webskoel.nl/ipcscanner.apk 

b. Verander de beveiliging van je toestel  tijdelijk. Zorg dat alle apps geïnstalleerd kunnen 

worden. Dus ook apps buiten de playstore. Dit is ergens een vink in het beveiligingsdeel 

van je toestel 

c. Installeer de app 

d. De app op je toestel  vindt je door de letter m 

e. Voer de volgende URL in het invulscherm van de app  http://elo.ipcgroen.nl  

f. Voer je inloggegevens in 

 

5 Punten toekennen met de app op je smartphone 

a. Klik op het teken met het boompje in de geopende app 

b. Klik op de cursus waarvoor je punten wilt toekennen 

c. Klik op scanner 

d. Scan de QR-code van de deelnemer 

e. Wacht totdat “gereed” verschijnt 

f. Scan de volgende  enz 

g. Sluit af 

http://www.ipcgroen.nl/
http://www.webskoel.nl/ipcscanner.apk
http://elo.ipcgroen.nl/

