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Inleiding 
Goed opgeleide medewerkers zijn een belangrijke factor voor een succesvol bedrijf dat 
veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Via opleidingen verwerven mensen de 
juiste competenties en kan worden voldaan aan wettelijke verplichtingen. 
 
Het beheren en plannen van deze opleidingen is een vaak een uitdaging. Daarom biedt De 
Nestor vzw een praktische tool om voor iedere medewerker na te gaan welke opleidingen 
reeds gevolgd werden en welke 
opleidingen op de agenda staan. 
 
Deze tool, het opleidingsportaal, biedt een 
overzicht van een volledige aanbod open 
opleidingen op diverse vakgebieden en 
verschillende doelgroepen. 
 
Het gebruik van het opleidingsportaal is 
volledig gratis en vereist enkel een computer met webbrowser en toegang tot het internet. Er 
moet geen software geïnstalleerd worden.Het opleidingsportaal is eenvoudig en intuïtief in 
gebruik. 
 
Om  gebruik te maken van het opleidingsportaal volstaat het om een login aan te vragen via 
uw persoonlijke klantenbegeleider. 

Contact 
De Nestor vzw 
 
09 375 31 69 
opleidingsportaal@denestor.be  
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Inloggen 
Open een webbrowser (Chrome, Firefox, Safari, …) en 
surf naar https://denestor.opleidingsportaal.be. Klik 
rechtsbovenaan op “Inloggen”. 
 
Vul op het login-scherm de gebruikersnaam en 
wachtwoord in die je hebt ontvangen. 

Vink het vakje “aangemeld blijven” aan, wanneer u wenst dat de aanmeldgegevens bewaard 
blijven. Gebruik deze optie niet wanneer u gebruik maakt van een publieke computer. 
 
Klik vervolgens op “aanmelden”. 

Wachtwoord vergeten? 
Bent u het wachtwoord vergeten? Klik dan op de link “Wachtwoord resetten”. U zal per mail 
de instructies ontvangen om het wachtwoord te resetten. 
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Account beheren 
Klik op jouw naam bovenaan rechts om jouw accountgegevens te beheren. De 
accountgegevens worden uitgeklapt wanneer je “mijn account” klikt. 

Publiek profiel 
Je kan - één keer - de naam van jouw publiek profiel wijzigen. Dit publiek profiel is een uniek 
webadres dat er voor zorgt dat je rechtstreeks naar jouw opleidingsportaal kan surfen. 
Bewaar deze link in de bladwijzers / favorieten van jouw browser. 

Wachtwoord veranderen 
Geeft het huidige wachtwoord en twee maal het nieuwe wachtwoord in om een nieuw 
wachtwoord in te stellen. Kies een sterk wachtwoord met minimaal acht tekens, minimaal 
één hoofdletter, één cijfer en een leesteken. 
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Overzicht 
De overzichtspagina bevat twee delen. Links bevindt zich het menu met alle 
opleidingssoorten ingedeeld in categorieën. Rechts staat chronologisch gerangschikt een 
overzicht van alle open opleidingen.  

 

Opleidingen zoeken 

Via het menu 
Het menu bestaat uit verschillende opleidingscategorieën. Door het klikken op een categorie 
worden alle opleidingssoorten die tot deze categorie behoren getoond. 
 
Door te klikken op een opleidingssoort verschijnt rechts meer informatie over deze opleiding. 
Bovenaan staat doelgroep, doel van de opleiding, eventueel noodzakelijke vooropleiding, de 
duur en studiebelasting in uren en het aantal onderdelen. 
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Onder de algemene informatie zijn de data en locatie van de open opleidingen terug te 
vinden. Rechts daarvan staat de prijs per deelnemer. De prijzen voor de in-company 
opleidingen worden niet weergegeven en kunnen worden opgevraagd via uw persoonlijke 
klantenbegeleider. 
 

 

Via het overzicht 
Scroll voor het zoeken van een opleiding door het chronologisch overzicht van de 
opleidingen. Gebruik daarvoor de pagina-navigatie onder het overzicht. 
 
Om een specifieke opleiding of reeks opleidingen te zoeken, kan gebruik gemaakt worden 
van het zoekvenster. De Nestor codeert de opleidingen zo dat zij gegroepeerd kunnen 
worden weergeven. 
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Voorbeeld 1: zoek alle opleidingen vakbekwaamheid 
  
Tik “NAV” in het zoekvenster. Hierdoor worden alleen de opleidingen met de code NAV 
(nascholing vakbekwaamheid) weergeven. 

 
 
Voorbeeld 2: zoek alle opleidingen heftruck 
 
Tik “heftruck” in het zoekvenster. Hierdoor worden enkel de opleidingen met “heftruck” in de 
titel weergegeven. 
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Medewerkers 
Klik in de menubalk bovenaan voor een overzicht van de medewerkers. In de lijst worden de 
bij ons bekende gegevens van de medewerkers weergegeven. 

Gegevens wijzigen of toevoegen 
Om de gegevens van een medewerker te wijzigen, klik op “Wijzig”. Wanneer de gegevens 
zijn aangepast, klik onderaan op “OPSLAAN”. Terugkeren naar het overzichtscherm kan 
door op de pijl met het kruisje te klikken. 

 
 
Een nieuwe medewerker toevoegen kan door op de knop “Nieuwe medewerker” te klikken. 
Vul de gegevens van de medewerker in en klik op opslaan. Terugkeren naar het 
overzichtscherm doe je door op de pijl met het kruisje te klikken. 
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Overzicht opleidingen 
Door te klikken op de groene knop rechts van de persoonsgegevens wordt het 
opleidingsoverzicht van deze medewerker uitgevouwen. 

Lopende opleidingen 
Onder de lopende opleidingen staan alle opleidingen waarvoor een medewerker is 
ingeschreven. Door te klikken op een opleiding verschijnt opnieuw meer informatie: datum, 
timing, locatie en studiebelasting van de opleiding. Ook reeds geregistreerde 
aanwezigheden en resultaten worden weergegeven. 

Gevolgde opleidingen 
De lijst met gevolgde opleidingen bevat begin- en einddatum van de opleiding. Klikken op 
een opleiding zorgt ervoor dat ook aanwezigheden en eventuele resultaten worden 
weergegeven. 

Wachtlijst 
De opleidingen op wachtlijst zijn opleidingen waarvoor de deelnemer werd ingeschreven, 
maar om de één of andere reden niet kon op aanwezig zijn. Wanneer een deelnemer tijdig 
wordt uitgeschreven (zie spelregels annulering) kan de opleiding verplaatst worden naar een 
andere datum. Wanneer de beslissing voor een andere datum niet onmiddellijk kan 
genomen worden, wordt de aanvraag op wachtlijst geplaatst. 
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Inschrijven 
Om één of meerdere medewerkers bij een open opleiding in te schrijven wordt op het 
opleidingsportaal gebruik gemaakt van een winkelmandje. 

Medewerkers uit de lijst 
Plaats eerst de opleiding waarvoor u wil inschrijven in het winkelmandje. Klik daarvoor op 
“Inschrijven” bij een specifieke opleiding. 

 
De door u gekozen opleiding wordt onderaan links weergegeven. 
 
Voeg vervolgens deelnemers toe door in het overzichtsscherm van de medewerkers op de 
blauwe knop naast de gegevens van de medewerker te klikken. 
 
Klik op de “+” knop om het winkelmandje open te vouwen. Kijk de gegevens na: aantal 
deelnemers, gekozen opleiding en kosten voor deze inschrijving. Klik op “bevestiging 
aanmelding” om de inschrijving te bevestigen. 
 
De inschrijving wordt definitief na ontvangst van een bevestigingsmail van De Nestor. In 
deze mail staat alle praktische en administratieve informatie met betrekking tot de opleiding 
en de deelnemers. 
 
 
  

 
De Nestor vzw  
201709.C 10 



 
 

Kaleweg 20 A, 9030 Mariakerke 
www.denestor.be 
info@denestor.be 

09 375 31 69 
 

 

On-line hulp 
Net als op de website, is het op het opleidingsportaal om direct in contact te komen met een 
medewerker van De Nestor via een online chat. 
 
Klik op de tekstbalk “Let’s talk” om een gesprek te beginnen. Wij staan dagelijks voor u klaar 
van 08:00 tot 17:00. 
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