Persoonlijke ontwikkeling voor vrijwilligers


Voor een overzicht van de beschikbare cursussen en workshops kun je kijken op de pagina
“Persoonlijke Ontwikkeling” op de website www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl. Die pagina
is bereikbaar via het menu “Vrijwilligers”.



Daar wordt het aanbod getoond, in drie verschillende categorieën: E-learning, Workshops en





Bijeenkomsten.
E-learning cursussen van Humanitas en de “Free-e-learning” kun je direct starten via de
linkjes in de beschrijvingen.
Om de e-learning van Goodhabitz te volgen moet je zijn in de Pynter leeromgeving, volg de
link in de beschrijving van “Goodhabitz: meer dan 100 cusussen!”.
Workshops en bijeenkomsten zijn voorzien van een gele inschrijfknop. Die leidt je ook naar
de Pynter leeromgeving om in te loggen en je inschrijving te bevestigen.

De Pynter leeromgeving voor vrijwilligers






Vanuit de pagina “Persoonlijke Ontwikkeling” (zie hierboven) zijn er diverse links en
inschrijfknoppen die naar de Pynter leeromgeving leiden.
Je kunt ook rechtstreeks naar de Pynter leeromgeving door te gaan naar de website
bit.ly/er-vrijwilligers
In de Pynter leeromgeving kun je:
o De opleidingscatalogus bekijken
o E-learning cursussen volgen
o Je inschrijven voor workshops en bijeenkomsten
o Zien voor welke workshops en bijeenkomsten je bent ingeschreven
o Een eerdere inschrijving weer annuleren.
Je logt in op de Pynter leeromgeving met je e-mailadres (dat bij Esdégé-Reigersdaal bekend
moet zijn) en een wachtwoord dat je de eerste keer zelf moet instellen.

z.o.z. voor registreren, inschrijven en annuleren

Registreren en wachtwoord instellen: dit doe je eenmalig
 Je ziet het scherm “inloggen op Pynter”. Klik op de
blauwe letters “registreren”.
 Vul je mailadres in en klik daarna op “opvragen”.
 Als de melding verschijnt “Je e-mailadres is niet bekend in
Pynter” controleer dan eerst of je het e-mailadres juist
hebt ingetypt en doe het zonodig opnieuw. Lukt het niet,
neem dan contact op met vrijwilligerswerk@esdegereigersdaal.nl of met ons telefoonnr. 0226-332000. NB:
de Pynter helpdesk die bij de foutmelding staat kan je
hierbij niet helpen!
 Als je e-mailadres wel herkend wordt door Pynter dan wordt er direct een e-mail naar toe
gestuurd. In de e-mail staat een link, klik daarop en maak vervolgens een wachtwoord aan.
Klik op de knop “wachtwoord instellen” om je wachtwoord op te slaan.
 Je komt dan in een pagina waarin staat: Gelukt!
 Klik vervolgens op de knop “terug naar inloggen” en log in met je e-mailadres en je nieuwe
wachtwoord.
 Onthoud je wachtwoord goed. Bij een volgend bezoek aan de Pynter leeromgeving heb je het
weer nodig!
Inschrijven voor een workshop of bijeenkomst:
 Ga in de Pynter leeromgeving naar het tabblad “catalogus” en kies datgene waarvoor je je
wilt inschrijven.
 Klik op de knop “meer informatie” . De inhoud wordt kort beschreven.
 Wil je je inschrijven gebruik de gele knop “inschrijven”.
 Kies de workshop en verstuur de inschrijving. Let op het zijn twee stappen.
 Klik op “oké”
 Vervolgens verschijnt er onder “mijn cursussen” een blokje met daarin datgene waarvoor je
je hebt ingeschreven. Ook verschijnt dit onderaan bij “Mijn activiteitenkalender”.
 Onder “Mijn activiteitenkalender” komt een overzicht te staan met datgene waarvoor je je
hebt opgegeven met de juiste datum.
 Je krijgt automatisch een mail waarvoor je je hebt ingeschreven. Let op: deze mail ontvang
je een dag later.
Annuleren:
 Wil je een inschrijving annuleren klik dan onder “Mijn activiteitenkalender” op datgene wat
je wilt annuleren. Je krijgt dan een keuze knop “ training annuleren”.
Kun je je niet meer inschrijven omdat het vol is of komt de datum niet uit?
 Je kunt je dan inschrijven voor de wachtlijst. Zodra er genoeg deelnemers zijn zal er een
nieuwe datum gepland worden. Hiervan krijg je dan bericht.

We wensen je veel plezier, verrijking en persoonlijke ontwikkeling toe!

