
Uren PV opvolgen in de paspoort app. 
Vanaf nu is het mogelijk om de uren permanente vorming op te volgen in de paspoort app. 

De website die je voorheen gebruikte http://www.permanentevorming.campusvesta.org/ zal niet 

meer up to date zijn. Je zal ook om de drie maanden een overzicht per mail ontvangen. 

Open de paspoort app 
De paspoort app is de applicatie die je al gebruikt om je in te schrijven voor de PV die op Campus 

Vesta doorgaat. 

Je kan deze bereiken via: https://apps.magentammt.com/paspoort 

Of je kan ze downloaden in de: 

Apple app: https://apps.apple.com/nl/app/paspoort/id1183726347?l=en 

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magenta.paspoort 

Selecteer zoneforce 

 

Log in met je gegevens 
Je gebruikersnaam is VESTA gevolgd door je rijksregisternummer (zonder spatie), bijvoorbeeld: 

VESTA92030417501 

Als je actief bent bij de politie is het VESTA gevolgd door je stamnummer (zonder spatie). 

Indien je je wachtwoord vergeten bent, kan je dat met de knop “vergeten?” terug opvragen.  

 

 

http://www.permanentevorming.campusvesta.org/
https://apps.magentammt.com/paspoort
https://apps.apple.com/nl/app/paspoort/id1183726347?l=en
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Ga naar opleidingen 
Druk op de drie balkjes links boven om de navigatie uit te klappen. 

 

Dan krijg je dit scherm, in de hoek links onderaan staan je persoonlijke gegevens. Je kijkt best na of je 

email adres nog correct is. Indien dit een oud of niet gebruikt adres is, stuur je best een mail naar 

dgh@campusvesta.be. Dat is het emailadres dat wij gebruiken om jou het overzicht te mailen. 

Klik op opleidingen. 
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Ga naar CV – Permanente vorming ambulanciers 
Klik op aantal opleidingen onder historie 

 

Je krijgt nu een overzichtslijst van al jouw opleidingen die je bij Campus Vesta gevolgd het. Indien dit 

er meerdere zijn, scroll je naar de C tot je CV – Permanente vorming ambulanciers tegenkomt. 

Daar zie je dan hoeveel uren PV je al gevolgd hebt in je 5-jarige cyclus. We doen ons best om alle 

opleidingen zo snel mogelijk te registreren maar het kan dus zijn dat je een opleiding die je recent 

volgde hier nog niet ziet. Denk je toch dat er iets niet klopt? Stuur dan een mail naar 

dgh@campusvesta.be 

Indien er twee opleidingen CV- Permanente vorming ambulanciers staan, is de bovenste de meest 

recente. De onderste is dan een reeds afgesloten vijfjarige cyclus. 

Door op het pijltje naar rechts te klikken, kan je nog naar een detailniveau lager gaan. 
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Details in CV – Permanente vorming ambulanciers 
Indien je nog meer details van een bepaalde les wenst, klik je op de pijl rechts van deze les. 

 

Hier vind je bijvoorbeeld de datum van de opleiding: 

 

Indien je problemen ondervindt, aarzel niet ons te contacteren. 

dgh@campusvesta.be 

Team DGH 

 


