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Kalendermodule 
 

Inloggen 

 

Open je internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) en typ in de adresbalk 

het volgende webadres in: http://beheer.jeugdverblijven.be (dus ZONDER www). 

 

 
 

Geef nu je gebruikersnaam (Login) en wachtwoord in en druk op  

 

 
 

Kalendermodule openen 

 

Log in op de beheerspagina van Jeugdverblijven.be en klik in het groene navigatiemenu 

aan de linkerkant op . 

 

 
 

 

Uitbaters met meerdere erkenningen moeten nu aangeven welk centrum ze willen 

beheren. Dit kan door in de keuzelijst met  de naam van het gewenste centrum te 

selecteren en daarna op  te drukken. Pas dan krijgen ze de kalender van dit 

centrum te zien. 
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Kalender activeren 

 

De allereerste keer dat je de kalendermodule opent, krijg je de vraag om deze optie te 

activeren. Er zijn twee mogelijkheden: 

 

1. De kalenderfunctie van Jeugdverblijven.be gebruiken 

 

 

�   Deze kalender is gekoppeld aan de reservatiemodule en zoekfunctie van  

Jeugdverblijven.be  

 

2. Doorlinken naar een kalender op een externe website  

 

 

�   Bij deze optie is er GEEN koppeling naar de reservatiemodule en het centrum 

wordt op Jeugdverblijven.be NIET opgenomen in zoekacties naar centra met 

vrije periodes.  

 

Na het aanvinken van de gewenste keuze, wordt de pagina automatisch opnieuw 

ingeladen. De kalendermodule is nu actief.  

 

De kalenderfunctie kan later uitgeschakeld worden door het vinkje naast je keuze te 

verwijderen.  

 

 

Kalender beheren 

 

Onder het kader voor de activatie van de kalendermodule verschijnt de kalender van het 

huidige jaar.  
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Overschakelen naar de twee volgende jaren kan door het juiste jaar te selecteren in het 

keuzemenu . Vorige jaren kan je niet bekijken. 

 

De kalender maakt gebruik van diverse kleurcodes om de status van het gebouw aan te 

geven: 

 

Groen  = Het gebouw is vrij. 

Rood  = Het gebouw is bezet. 

Geel  = Het gebouw is gedeeltelijk bezet.  

� Deze optie verschijnt enkel bij centra waar meerdere groepen tegelijk kunnen  

verblijven. 

Wit = Het gebouw is gesloten en kan dus niet verhuurd worden. 

Grijs  = Deze periode wordt beheerd door de eigenaar/uitbater.  

� Deze optie verschijnt enkel voor centra die aangesloten zijn bij de 

Boekingscentrale van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw en een deel van hun 

reservaties zelf beheren. 

 

In de kalender worden enkel de nachten als vrij of (gedeeltelijk) bezet weergegeven.  

Als een groep bijvoorbeeld aankomt op 15 augustus, is de linkerdriehoek van deze datum 

nog vrij (groen), maar de rechterdriehoek wordt bezet (rood) omdat het centrum vanaf 

de nacht van 15 op 16 augustus bezet is. 

 

De verschillende kleurcombinaties hebben elk hun eigen betekenis.  
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Groen/Rood  = Vertrekken op deze datum kan. 

Rood/Groen  = Aankomen op deze datum kan. 

Groen/Geel  = Vertrekken op deze datum kan, blijven vanaf die datum is afhankelijk 

     van de grootte van de groep, aangezien het centrum vanaf dan  

     gedeeltelijk bezet is. 

Geel/Groen  = Aankomen op deze datum kan, tot die datum blijven is afhankelijk van 

     de grootte van de groep, want het centrum is tot dan gedeeltelijk bezet. 

Geel/Rood  = Vertrekken op deze datum kan, maar centrum is reeds gedeeltelijk 

     bezet.  

Rood/Geel  = Aankomen op deze datum kan, maar centrum is reeds gedeeltelijk bezet. 

Groen/Wit = Vertrekken op deze datum kan. 

Wit/Groen = Aankomen op deze datum kan. 

Rood/Wit = Het centrum is niet beschikbaar op deze datum. 

Wit/Rood = Het centrum is niet beschikbaar op deze datum. 

Geel/Wit = Vertrekken kan op deze datum, maar centrum is gedeeltelijk bezet. 

Wit/Geel = Aankomen kan op deze datum, maar centrum is gedeeltelijk bezet. 

 

De status van een nacht (of periode van opeenvolgende nachten) kan gewijzigd worden 

via de statuskader onder de kalender. 

 

 
 

Selecteer de gewenste nacht(en) via de pijltjes naast de dag, maand en jaar en kies 

vervolgens het gewenste status in het keuzemenu. 

 

Klik tot slot op  om de wijzigingen op te slaan. 

 

Voor een goede werking van de reservatiemodule en zoekfunctie is het belangrijk om de 

kalender regelmatig bij te werken. 

 


