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1. INLOGGEN IN MIJN BHV 
Ga via de webbrowser naar https://mijn.bhv.nl/ 

 

Vul de gebruikersnaam (dit is het mailadres dat bij BHV.nl bekend is) en het wachtwoord in en kies 

Inloggen. De gebruikersnaam is gevoelig m.b.t. hoofdletters en kleine letters die gebruikt zijn in het 

mailadres. Wanneer u voor de eerste keer inlogt, het wachtwoord niet weet of bent vergeten kies 

Wachtwoord vergeten.  

 

Vul het e-mailadres in en kies Opvragen.  

 

 

Wanneer het e-mailadres bekend is wordt er automatisch een e-mail verstuurd vanuit BHV.nl om het 

wachtwoord opnieuw in te stellen.  

https://mijn.bhv.nl/
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De email heeft de onderstaande inhoud: 

 

Via de resetlink in de email kan het wachtwoord opnieuw worden ingesteld. De link is 1 uur geldig. 

Wanneer de link is verlopen kan er opnieuw via Wachtwoord vergeten een nieuwe aanvraag worden 

gedaan. 

Wanneer het wachtwoord opnieuw is ingesteld keert de gebruiker terug naar het inlogscherm om 

opnieuw in te loggen. 

2. MIJN CURSISTENPORTAAL 
 
Mijn cursistenportaal is de ‘startpagina’ van de contactpersoon. In een oogopslag ziet de contactpersoon 

de belangrijkste gegevens en herhaaloproepen.  
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3. CURSUSKALENDER 
De Cursuskalender wordt geopend met de hiervoor beschikbare knop. Afhankelijk van de instellingen 

van uw organisatie bij BHV.nl toont de cursuskalender open rooster cursussen en/of alleen incompany 

cursussen. In dit voorbeeld worden alle open rooster cursussen getoond.  

 

Het filter Cursus wordt dynamisch gevuld met de cursussen uit de cursuskalender.  
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4. INSCHRIJVEN 
Om één of meer medewerkers in te schrijven op een cursus kies in de cursuskalender de knop 

Inschrijven.  Wanneer de knop Ingeschreven wordt getoond is er al tenminste 1 medewerker 

ingeschreven voor deze cursus. 

  

Kies uit de lijst van medewerkers de medewerkers die dienen te worden ingeschreven. Al ingeschreven 

medewerkers worden niet getoond in deze lijst. Wanneer je meerdere medewerkers in wil schrijven vink 

je het open vakje aan dat voor de medewerkers staat, kies vervolgens Inschrijven om de inschrijving(en) 

te verzenden.  

Als de inschrijving van een nieuwe medewerker is verwerkt in ons systeem zal deze zichtbaar worden in 

deze portal, doorgaans is dit uiterlijk de volgende werkdag verwerkt. 
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5. HERHAALOPROEPEN 
De knop Herhaaloproepen toont met een teller hoeveel medewerkers voor een herhaling dienen te 

worden ingeschreven omdat hun certificaat binnenkort verloopt. Als er geen teller is zijn er geen 

herhaaloproepen. 

 

 
 

In de lijst met herhaaloproepen eronder worden de eerste 5 herhaaloproepen getoond indien die er zijn.  

Om de volledige lijst met herhaaloproepen te zien klik op de knop Herhaaloproepen.  
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6. PROFIEL 
In het scherm Profiel kunnen de persoonlijke en functie gegevens van de huidige ingelogde gebruiker 

worden gewijzigd.  

 

 
 

7. WACHTWOORD WIJZIGEN 
Via Wachtwoord wijzigen kan er een nieuwe wachtwoord worden ingesteld. 
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8. MIJN INSCHRIJVINGEN 
Via Mijn inschrijvingen wordt een overzicht getoond van de lopende inschrijvingen van huidige 

ingelogde gebruiker. 
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9. MEDEWERKERS 
Via Medewerkers wordt een overzicht getoond van de bij BHV.nl bekende medewerkers.  

 
Door op een medewerker te klikken kunnen de gegevens worden gewijzigd, ook kan de functie gegevens 

van de medewerker worden gewizigd. 

Met de kop MEDEWERKER UITSCHRIJVEN wordt deze medewerker uitgeschreven uit de organisatie.
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10. INSCHRIJVINGEN VOOR MEDEWERKERS 
Hieronder staan de inschrijvingen voor medewerkers met de status Aangenomen 

Inschrijvingen die in de toekomst liggen kunnen worden verplaatst met de agendaknop of worden 

geannuleerd met de annuleerknop.  

Er is hier een kolom opgenomen met Geslaagd E-learning waarvan de status wordt weergegeven. 

 

 

Met de oranje knop EXEL EXPORT wordt er een export gegenereerd van alle inschrijvingen met de status 

aangenomen. 

  

.  

 

Door het schuifje op “Alles tonen” te zetten worden ook inschrijvingen met andere statussen dan 

Aangenomen getoond, je zult nu merken dat het laden van de pagina langer duurt. 

Nu wordt met de oranje knop EXEL EXPORT een export gegenereerd van alle inschrijvingen en alle 

statussen.  
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Om de inschrijvingen per groep te tonen klik op de lichtgrijze knop Inschrijvingen per groep. 

Via inschrijvingen per groep is het nu mogelijk zelf te controleren of iedereen de cursus heeft gevolgd. 

 

 
 
 

11. CERTIFICATEN 
Via Certificaten wordt een overzicht getoond van de huidige certificaten van de medewerkers van de 

organisatie.  

Door op het icoontje  te drukken kan het certificaat worden gedownload. 

 

 


