Team VOG

Snelle handleiding registratie van
aanvragen en originele VOG’s groepen/regio’s
Deze handleiding gaat over het registreren van aanvragen en originele VOG’s in Scouts online
Officiële VOG’s zal je nog steeds via JUSTIS moeten aanvragen.
Er is geen koppeling met Scouts online en JUSTIS.
Sinds 1 augustus 2019 kun je voor je groep of regio de VOG-aanvragen en –registratie in Scouts
Online regelen. Geen gedoe meer met aparte lijstjes, AVG of handmatige handeling, maar alles veilig
en compleet in Scouts Online. Daardoor is nu ook de uiteindelijke registratie van VOG’s simpeler
geworden. Hieronder vind je de stappen voor het toevoegen of registreren van aanvragen van VOG’s:
Toevoegen VOG aanvragen op lokaal/regionaal niveau
 Log in en kies de juiste organisatie (groep of regio)
 Ga naar Tabblad Vrijwilligers van jouw organisatie
 Klik Menu: en vervolgens op regel “Geen geschikte VOG”
 Klik op betreffend lid
 Klik op “aanvraag toevoegen” rechts op je scherm
 Selecteer de benodigde functieaspecten (minimaal 1 en 8)
 Check aangeklikte functieaspecten
 Klik op “voltooien”
 Je krijgt de melding: “toevoegen aanvraag is gelukt.”
 Log uit of herhaal de stappen als je nog een nieuwe aanvraag wil toevoegen.
Registreren VOG Aanvragen (na ontvangst origineel)
 Log in en kies de juiste organisatie
 Ga naar tabblad Vrijwilligers
 Klik op menu en vervolgens op “aanvragen overzicht”
 Klik op de cijfers onder kolom “naar aanvraag”
 Vul VOG Kenmerk in
 Vul VOG stempelnummer in
 Neem datum van de origineel over
 Controleer de functieaspecten van de originele VOG met de gegevens in Scouts online en pas
dat eventueel aan
 Klik op “wijzigingen opslaan”
 Klik op tabblad VOG’s -> VOG’s -> Overzicht voor de check
 Log uit of herhaal de stappen als je nog een nieuwe registratie wil toevoegen.
Rollen waarmee je bovenstaande stappen kunt uitvoeren:
 Gegevensbeheerder
 Secretaris
Vragen?
 Voor vragen over het registreren van VOG’s mail je naar vog@scouting.nl of bel je iedere
donderdag op 033 496 09 31 van10.00 tot 15.00 uur.
 Heb je een probleem met Scouts Online dan neem je contact op met:
helpdesk@sol.scouting.nl.
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