
Stap 1 App downloaden
Download de app ‘Vakpaspoort Techniek’ vanuit de Google Play Store of 
Apple Store op je mobiele telefoon. Als je de app opent krijg je een 
scherm te zien met ‘Welkom’. Klik op ‘verder’.

Stap 2 Identificeren via iDIN
Je kunt je nu identificeren. Om jouw identiteit met zekerheid vast te 
stellen gebruiken wij iDIN. Dit is een dienst van de banken waarmee je 
veilig én snel online je persoonsgegevens kunt delen. Het gaat alleen om 
je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail en 
telefoonnummer. Je bankgegevens worden voor ons niet zichtbaar. Is 
jouw bank niet aangesloten bij iDIN of kun je je om een andere reden niet 
aanmelden via iDIN? Dan kun je je op een andere manier bij ons 
identificeren. Een aanvraag doe je via onze Helpdesk. Dan starten wij 
een handmatig identificatie proces.

Stap 3 Certificaten ophalen
Na het inloggen in de app worden de certificaten die op jouw naam staan 
meteen zichtbaar. Het kan zijn dat je nog niet al jouw certificaten of 
kwalificaties kunt zien, omdat nog niet alle kwalificatietypes in de app zijn 
ingeladen. Een actueel overzicht van de persoonskwalificaties die al zijn 
ingeladen in de app vind je op onze website. Hoort je certificaat wel in de 
app te staan, maar zie jij deze niet? Neem dan contact op met onze 
Helpdesk.

Stap 4 Werkrelaties leggen
Op je homescherm waar de certificaten zichtbaar zijn, ga je naar 
bedrijfsinformatie. Heb je nog geen werkrelatie met een vakbedrijf, dan 
krijg je de melding ‘Je hebt nog geen werkrelaties’. Onderaan vind je de 
mogelijkheid voor het toevoegen van een werkrelatie. Klik op 
‘werkrelatie’, vervolgens op ‘Beheer’ en kies ‘Toevoegen werkrelatie’. Je 
kunt op naam, KvK of handelsnaam een werkrelatie zoeken. Alleen 
vakbedrijven die bekend zijn bij het Centraal Register Techniek worden 
getoond. Als je het vakbedrijf hebt gevonden kun je een uitnodiging 
sturen die het vakbedrijf kan accepteren. Daarna is de werkrelatie 
gelegd. Als een vakbedrijf nog niet is aangesloten bij het Centraal 
Register Techniek, kun je het vakbedrijf vragen zich in het register aan te 
melden via eHerkenning (zie 'CRT voor vakbedrijven').

Stap 5 Certificaten delen via QR-code
Je kunt je vakmanschap aantonen door je certificaten te delen vanuit het 
Vakpaspoort met een QR-code. Vink het certificaat dat je wilt delen aan 
en klik onderaan het scherm op 'Deel via QR-code'. De QR-code 
verschijnt dan op de website van het Centraal Register Techniek (‘check 
je vakspecialist’). Zodra je de QR-code scant met je Vakpaspoort, 
worden jouw persoonsgegevens en het certificaat dat je had aangevinkt, 
getoond (aan bijvoorbeeld de opdrachtgever).
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Heb je vragen over de app Vakpaspoort Techniek? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen op onze 
website. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

026 – 203 06 25 helpdesk@centraalregistertechniek.nl
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