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Handleiding ETW hercertificering   20160122 
 
Beste ETW-er, 
 
Hieronder volgt een handleiding voor het gebruik van de site voor  “ETW Hercertificering”. Deze site 
geeft jou informatie over de hercertificering van je ETW certificaat.  
 
Op de site vind je de verschillende onderdelen: 

 Een overzicht van aanbieders van activiteiten 

 Een overzicht met de voortgang van  jouw behaalde punten 

 Een overzicht van activiteiten waar je punten mee kunt behalen  
Om je te helpen bij het werken met de site, vind je hieronder een instructie voor het werken met de 
site. 
 
1. Ga naar de website:  www.ipcgroen.nl  

2. Ga met de muis naar OPLEIDINGEN EN EXAMENS. 

Er verschijnt dan een keuzemenu 

Schuif je muis dan naar ETW HERCERTIFICERING 

3. Je komt nu op een pagina met informatie over de ETW Hercertificering.  

4. Inloggen kan door rechts bovenaan te klikken op    

5. Klik daarna op MIJN ELO 

 

 

 

6. Je kunt ook direct naar de ELO via http://elo.ipcgroen.nl/login/index.php  

7. Vul dan in het scherm hienaast je gegevens in en klik op 

Login.  

a. De inloggegevens vind je in de brief die samen 

met  het ETW pasje aan je is verstuurd. (Je 

gebruikersnaam is het opgegeven E-mailadres) 

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

  

http://www.ipcgroen.nl/
http://elo.ipcgroen.nl/login/index.php
http://elo.ipcgroen.nl/login/index.php
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8. 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  

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

inloggen 

Starten 
9. Na inloggen kom je op een  standaard pagina 

Voor ETW informatie moet je naar “Mijn startpagina” 
 

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

 
 
11. Onder navigatie verschijnt nu een lijst met alle aanbieders van 

ETW  hercertificering activiteiten 
 

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

  

mailto:info@ipcgroen.nl
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13. De aanbieders staan ook op het brede deel aan de linkerkant. 

 
 Door op een aanbieder te klikken,  vind je informatie over de activiteiten van die 

aanbieder. Die informatie is verdeeld in tabbladen per kalenderjaar. 
 
14. Scrol (veel) verder naar beneden dan kom op het deel met een overzicht van je ETW punten. Hier 

zie je een voorbeeld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Onder het 

kopje “Voortgang” zie je het aantal punten dat jij persoonlijk hebt behaald.  
Om je te kunnen hercertificeren dien je minimaal 30 studiepunten te halen. 
Er zijn  2 onderwerpen zijn met een minimum aantal punten. Dat aantal staat er achter.  
 
 

16. Scrol je verder naar beneden, dan vind je het Activiteitenoverzicht. Dit is een overzicht met 
mogelijke activiteiten die je kunt doen en het aantal punten dat je kunt halen. 
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 Klik op een  activiteit.  Dan kom je terecht op een pagina met meer informatie over de 
activiteit. Soms staat er dan ook een link naar de website van de aanbieder. 

 Als je een activiteit wilt volgen,  moet je jezelf aanmelden bij die aanbieder. Dat kan niet via 
deze site. 

 Als je een activiteit volgt,  dan zorgt de aanbieder dat de punten voor de activiteit in jouw 
overzicht worden verwerkt. Als de aanbieder dat gedaan heeft, kun je dat zelf zien onder het 
kopje “voortgang”.  

 Om de punten te kunnen registreren moet je jouw eigen ETW pas met QR code tonen 
tijdens de activiteit.  

 
Aanvullend  

 Naast de 30 punten moet je bij de aanvraag van een hercertificering ook een 
werkgeversverklaring en een kopie van een geldig BHV bewijs inleveren. 

 
Kalender 
Aan de rechterkant staat ook een kalender. Hier in kun je de activiteiten per 
maand vinden door er je muis boven een datum te bewegen  
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke QR-code  
Je persoonlijke ETW QR-code kun je aan de rechterzijde vinden als je naar 
beneden scrolt. 
Deze heb je nodig voor het registreren van je aanwezigheid bij activiteiten. 
Als de QR-code op jouw ETW pasje slecht leesbaar wordt, dan kun je deze 
printen door te klikken  op het woord “Printen”. 
 


