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Instructie voor de medewerker 

In deze instructie wordt uitgelegd hoe je de E-learning Safety & Security volgt. De E-learning 

module moet je volgen voordat je op het Badge Center de S&S test kan doen en je 

Schipholpas kan ophalen. Volg deze 9 stappen. 

1. Je hebt via je e-mail een bevestiging gekregen dat er een account is aangemaakt voor 

de Schiphol Learning Hub.  

 

2. Ga naar https://learninghub-extern.schiphol.nl. Log in met je e-mailadres en je 

wachtwoord. Als je geen wachtwoord ontvangen hebt van de manager planner, klik je 

in de tekst op ‘wachtwoord vergeten’.   

 

a) Vul jouw e-mailadres in waarmee je geregistreerd staat en klik op aanvragen. 

 

b) Je ontvang nu de volgende e-mail met instructies. 

 

Dubbelklik op het wachtwoord in de-mail. Daarmee wordt het wachtwoord 

geselecteerd. Kopieer vervolgens dit wachtwoord en plak het in het wachtwoordveld 

op de inlogpagina.  

Je dient nu 2x een nieuw wachtwoord in te voeren van minimaal 15 tekens waarvan minimaal 

1 hoofdletter en een cijfer.  

Gebruik als wachtwoord een zogenaamde wachtwoordzin. Voorbeeld: 

Lerenopschiphol8 

https://learninghub-extern.schiphol.nl/
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3. Na het inloggen, klik je boven in het menu op ‘Mijn dossier’.  

 

4. Klik in je persoonlijk overzicht op ‘mijn E-learning’. Je komt nu bij de inschrijvingen. 

 
 

5. Rechts staat de E-learning Safety & Security voor je klaar. Klik bij de E-learning op 

‘Start’. (Staat de E-learning hier niet, dan heeft jouw manager / planner je nog niet 

ingeschreven. Je kunt dit zelf doen. Volg stap A tot en met F onderaan deze instructie 

om jezelf in te schrijven.)  

 

6. Klik nu eerst op de E-learning module Algemeen. Als de E-learning niet opent, worden 

mogelijk de pop-ups geblokkeerd. Klik dan rechtsboven op het icoon met de rode stip 

of op instellingen in je browser en accepteer pop-ups van Schiphol Learning Hub.  

 

 

7. Ben je aan het einde van de E-Learning, klik dan op ‘sluit de module’. 

Klik daarna op ‘STOP’. En volg nu de module Platform. 

 

8. Als je beide modules hebt gevolgd, is het certificaat beschikbaar. Klik op ‘Certificaat’.  

 

a. Kan je het certificaat niet vinden? Ga dan terug naar Schiphol Learning Hub, klik op ‘mijn 

dossier’, dan op ‘mijn E-learning’ of op ‘inschrijvingen’, klik op ‘start’ achter de E-learning 

module. Nu ben je bij het scherm waar je op het certificaat kunt klikken.   

b. Is het certificaat niet beschikbaar, dan heb je nog niet de hele E-learning doorlopen. Open 

opnieuw de E-learning en doorloop hem tot het einde. 

 

9. Klik op ‘Bekijk certificaat’. Sla het certificaat op of print het eventueel.  

Bij het Badge Center moet je dit certificaat laten zien om de S&S test te mogen maken 

en je Schiphol pas op te halen.  
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Zelf inschrijven voor de E-learning Safety & Security 
 

Staat de E-learning nog niet klaar in jouw persoonlijke overzicht, dan ben je nog niet 

ingeschreven. Dit kan je zelf alsnog doen:  

A. Na het inloggen, kom je in de Catalogus. Als je na inloggen niet in de catalogus komt, 

Klik dan boven in het menu op ‘Catalogus’.  

 

B. Klik bij de filter Doelgroep op ‘schipholpashouders’.  

 

 
 

 

C. Klik op de E-learning Safety & Security / module platform (inclusief Algemeen) om 

deze te openen. Lees de tekst en klik op de knop ‘Direct inschrijven’.  
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D. Klik dan op de knop ‘Direct starten’.  

 
 

E. Mogelijk heb je van jouw manager/planner een referentiecode zoals een kostenplaats 

of inkoopnummer ontvangen, vul deze dan hier in. Dit is belangrijk voor een goede 

facturatie. De facturatie gaat naar je werkgever, je hoeft de kosten van 40 euro niet 

zelf te betalen.  

Vink aan dat je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden en klik dan op 

‘Inschrijving versturen’. 

 

 

F. Je krijgt nu de bevestiging dat je inschrijving is verstuurd. Klik op de blauwe knop om 

naar jouw inschrijving te gaan. 

 
 

GA VERDER BIJ STAP 5  


