
 

 

 
 

 

 

Stappenplan 
 

Digitaal Beoordelen is te gebruiken met de herziene kwalificatiedossiers. Wilt u er direct in schooljaar 
2016/17 mee aan de slag, dan is het aan te raden om nu vast te beginnen met de voorbereidingen. Wij 
helpen u daar graag mee! 

 
 

 

Stap 1: de projectleider  
Zorg vanuit school voor een persoon die de overgang van papieren BPV naar Digitaal Beoordelen leidt. Dat 
is bij voorkeur iemand die: 

- Openstaat voor vernieuwing 
- Affiniteit heeft met ICT-oplossingen 
- Inzicht heeft in de BPV-aanpak op school 
- Draagvlak heeft bij het management 
- Enthousiasmerend is 

De tijdsinvestering is ongeveer een dagdeel per week. 
 

Stap 2: het plan van aanpak  
De projectleider maakt een plan van aanpak voor invoering van Digitaal Beoordelen op zijn/haar school. 
ESTEL organiseert eens per kwartaal werksessies in Nieuwegein om de projectleiders hierbij te onder- 
steunen. Tijdens deze dag maakt de projectleider met ondersteuning van ons het (concept) plan van aan- 
pak. 

 
Stap 3: gebruikers trainen  
Alle gebruikers moeten nu kennis maken met het systeem. Wij kunnen de projectleider ondersteunen bij 
het opzetten van workshops voor het docententeam en de leerbedrijven. Daarnaast moeten ook de stu- 
denten worden geïnformeerd. 

 
Stap 4: klaar voor gebruik?  
Met regelmaat organiseert ESTEL een terugkomdag voor projectleiders. Tijdens deze (mid)dag wordt 
bekeken waar iedereen staat, en wat er eventueel nog moet gebeuren om de overgang naar Digitaal 
Beoordelen zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. 

 
 

 

Naast de specifieke ondersteuning tijdens bovenstaande stappen, is er ook een Helpdesk waar projectlei- 
ders tussendoor terecht kunnen met hun vragen. 

 
Beginnen 
Wilt u ook zo snel mogelijk van start? 
Mail de gegevens van uw projectleider naar info@stichtingestel.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact 
met u op. 

mailto:info@stichtingestel.nl
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