Handleiding inschrijven en
uitschrijven via
HOHacademy website voor de
Reanimatie Cursussen.

Beste Collega’s,
Inschrijven voor alle reanimatie cursussen zullen via het Leermanagementsysteem (LMS)
van het hospitaal plaatsvinden.
Om dit soepel te laten verlopen, bieden wij u de volgende informatie aan.
Wilt u zich inschrijven voor een reanimatie cursus dan moet u dan naar de website van de
HOHacademy gaan . Link: www.hohacademy.com
Klik dan op tab Catalogus en zoek de reanimatie cursus waarvoor u zich wilt inschijven.

Zoek in catalogus: bijv. Basic Life Support Providers Course en klik op lees meer.
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Klik op de inschrijfknop onderaan.

Om in te loggen in het LMS hebt u uw salarisnummer en uw wachtwoord nodig.
Klik op sign on.

• Log in met uw salarisnummer
en wachtwoord. Indien uw
payrollnummer
korter is dan 6 cijfers dan dient
u vóór uw salarisnummer extra
nullen te
zetten. Voorbeeld: Is uw
salarisnummer 1234, dan vult u
bij gebruikersnaam
001234 in.
De eerste maal dat u inlogt is
het wachtwoord: HOH2015
(hoofdletters).
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Als dit de eerste keer is
dat u inlogt dan dient u
nu een nieuw wachtwoord
in de vullen. Verander het
wachtwoord in een
wachtwoord dat u
gemakkelijk kunt onthouden.

Hierna krijgt u het volgende scherm te zien. Kies een datum uit en klik op “pay”. U krijgt een
bevestigingsemail met een vergaderverzoek om in Outlook te accepteren.

Bent u niet in dienst van het ziekenhuis maar toch werkzaam in het ziekenhuis en u wilt de
cursus volgen moet u op de onderstaande knop op de website klikken.
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Bent u uw wachtwoord vergeten klik dan op Wachtwoord vergeten. Gebruik uw payroll
nummer aangevuld met nullen of ziekenhuis email om u wachtwoord te resetten. U krijgt
een email met een link om uw wachtwoord te resetten.

Heeft u zich ingeschreven en kunt u om de één of andere reden niet naar de cursus dan
moet u zich uitschrijven.
Ga naar de website van HOH Academy website: www.hohacademy.com
Rechtsboven ziet u “inloggen leeromgeving”. Klik op deze link. U wordt direct gelinkt naar
de leeromgeving van het HOH.
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Log opnieuw in.

Klik dan op tab Calender.

Rechts op het scherm kunt u zien voor welke cursussen u
ingschreven staat. Wilt u de cursus datum wijzigen of helemaal
uitschrijven klik dan op Modify enrollment.
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