Hoe je attest van deelname downloaden?
In het kort:
Aanmelden à [Mijn portaal] à [Mijn nascholingen] à [attest]
Beste cursist,

Sinds de ingebruikname van de nieuwe website cno.uantwerpen.be, wordt het deelnameattest niet meer
meegegeven op de cursusdagen. Je kan het attest zelf downloaden. Het verschijnt vanaf een week na de nascholing na de laatste cursusdag indien de nascholing uit meerdere dagen bestaat - in je portaal, waar het permanent
beschikbaar blijft.

Attesten opvragen als cursist doe je als volgt:
1. Klik op de website cno.uantwerpen.be rechtsboven op de knop [Aanmelden] en meld je aan op je persoonlijk
account met je e-mailadres en wachtwoord.
§ Ben je je wachtwoord vergeten? Vul je e-mailadres in en klik op de knop [Nieuw wachtwoord]. Je ontvangt
via mail onmiddellijk een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.
§ Ben je niet zeker onder welk e-mailadres je bij ons geregistreerd staat, contacteer ons via
cno@uantwerpen.be. Vermijd de aanmaak van een nieuwe account, want dan heb je geen toegang meer tot
je eerdere nascholingshistoriek.
2. Klik rechtsboven op [Mijn portaal] en ga naar het tabblad [Mijn nascholingen]. Er verschijnt een overzicht van de
nascholingen (cursussen, studiedagen, opleidingen) waarvoor je ingeschreven bent. Dit zijn zowel nascholingen
die reeds plaatsvonden, als toekomstige nascholingen.
3. Zoek in de lijst de nascholing waarvoor je het attest wil opvragen (Let op: pas een week na afloop ter beschikking)
4. Klik op [attest]. Het attest wordt automatisch gedownload.

Ook de nascholingscoördinator of instellingsverantwoordelijke kan, indien je de cursus volgde met financiering door
de school, dit attest opvragen. Elke instelling heeft een eigen account waarmee inschrijvingen voor nascholingen van
personeel/collega’s centraal beheerd kunnen worden.

Voor meer info over de werking van het nieuwe digitaal communicatieplatform, zie “Hoe werkt de nieuwe website
cno.uantwerpen.be?”. Heb je nog verdere vragen? Wij helpen je graag verder via cno@uantwerpen.be.
Vriendelijke groet,
Het CNO-team

