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Handleiding opwaarderen Panora schoolpas 
 

In deze handleiding staat beschreven hoe de Panora schoolpas opgewaardeerd kan worden. 

Ook is omschreven hoe het transactie-overzicht bekeken kan worden. 

 

Inloggen bij myNetPay 
Om in te loggen bij myNetPay ga je naar de onderstaande website.  

https://opwaarderen.achterhoekvo.nl 

Je krijgt nu een loginscherm te zien: 

 

 

 

Om in te loggen moet je een gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Dit is de 

gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je ook inlogt op het schoolnetwerk. Dus 

bijvoorbeeld PL1234 en het bijbehorende wachtwoord. 

 

Wanneer je deze gegevens hebt ingevuld, klik op “Inloggen”. Je 

komt nu op de homepagina van myNetPay. 

 

Nu je ingelogd bent, heb je 4 keuzes. 
• Opwaarderen 

• Mijn transacties 

• Web Print 

• Kaart 

https://opwaarderen.achterhoekvo.nl/
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Opwaarderen 
Klik op, “Opwaarderen” om je tegoed via iDEAL op te  waarderen. Volg de 

onderstaande stappen. 

 
Stap 1 
Kies een bedrag: 
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Stap 2  

Na het selecteren van het oplaadbedrag selecteer je je bank: 

 
Stap 3 
Na de selectie van de bank, zie je nog een kort overzicht van je bestelling. Ben je het 

eens met je bestelling? Klik dan op “Betaal nu”. 
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Stap 4 
Je wordt nu doorgestuurd naar de betaalpagina van je bank. Volg nu de stappen van je bank om de 

bestelling af te ronden. Als de betaling is voltooid, wordt het NetPay-tegoed opgewaardeerd met 

het door jouw gekozen oplaadbedrag. (het venster kan per bank afwijken). Je ontvangt ook een 

bevestiging in de mail. 
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Mijn Transacties 
Klik op, “Mijn Transacties” om een overzicht te krijgen van alle gedane 

transacties op je account, zoals het opwaarderen, maar ook de aankopen 

in de kantine of betalingen inzake printen en kopiëren.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Web Print 

Klik op, “Web Print” om in de online printeromgeving te komen.  

Vanaf deze plek kan je: 

• online printeropdrachten beheren  

• documenten en websitepagina’s aanbieden om te printen 

• een lokale printerdriver installeren zodat je rechtstreeks vanuit je 

computer kunt printen, naar de netwerkprinter binnen het Panora 

Lyceum, voor Linux, Windows of Mac. 
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Kaart 
Klik op, “Kaart” om je kaart te blokkeren, als deze is gestolen of vermist. Hierdoor kan niemand van 

je tegoed op het netwerk gebruik maken. 

 

 

 

 

 


