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Instructie digitaal 

beoordelen 

Demo omgeving 
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Ga naar de website 
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Rollen 

• Student 

    -de student is “in control” en neemt het initiatief 

 

• Bedrijf 

    -rol als praktijkopleider voor meten en beoordelen  

     voortgang en begeleiding ontwikkeling student 

    -rol als beoordelaar voor kwalificeren/examineren 

 

• School 

     -rol als docent 

     -rol als BPV-begeleider 

     -rol als beoordelaar 

     -rol als beheerder 

 

• Estel 

     -rol als branchebeheerder 
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Registreren, goedkeuren, inloggen 

• Om te beginnen moet de BPV begeleider(s) en praktijkopleider(s) 

zich registreren, zie “geen account” bij betreffende button 

• De beheerder keurt deze aanmeldingen goed 

• Vervolgens moet de student zich registreren 

• In deze instructie staan de stappen hiervoor uitgewerkt 

• Succes met digitaal meten, beoordelen en kwalificeren 
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Registeren BPV begeleider 

Kies button school 

 

 

 

 Registreer je als BPV begeleider met je eigen 

e-mail adres 

 Noteer je wachtwoord 

 De beheerder moet je goedkeuren 

 Je ontvangt een mail ter bevestiging als je 

aanmelding is verwerkt 
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Registreren als praktijkopleider 

Kies button bedrijf 

 

 

 Registreer je als praktijkopleider 

 Selecteer een bedrijf 

 Gebruik een fictief e-mail adres en gegevens 

 Noteer je wachtwoord 

 De beheerder moet je goedkeuren 

 Je ontvangt geen mail ter bevestiging als je 

aanmelding is verwerkt 
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BPV begeleider groep aanmaken 

• Inloggen als BPV-begeleider 

• Kies groep toevoegen 

• Vul de groepsinformatie volledig in 

• Klik op opslaan 
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BPV begeleider groepscode 

• Selecteer/kopieer de groepscode 

• Verstrek de groepscode aan de betreffende student(en) 

voor registratie van de student 

• Met “groep toevoegen” kunnen meerdere groepen 

worden aangemaakt 
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Registreren student 

• Kies button student 

 

 

 

• De student vult  de groepscode en overige 
gegevens in 

• Fictieve gegevens inclusief e-mail 

 

 

• Registratie komt binnen bij BPV begeleider 

• Deze moet de student goedkeuren 

 

 

• Inloggen als BPV begeleider 

• Ga naar groep inzien 

• Kijk bij nieuwe aanmeldingen 

• Keur de student goed 

 

Estel digitaal beoordelen 10 



 Log in als student 

 Kies toevoegen praktijkperiode 

 Kies de 1ste keer een korte periode 

 Laat bij 2 werkprocessen de vinkjes 
staan 

 Overige vinkjes uitzetten 

 Koppel leerbedrijf en 
praktijkopleider 

 Koppel BPV begeleider 

 Opslaan 

 De praktijkperiode is klaar voor 
verder gebruik 

 De student werkt aan de 
opdracht(en)/geselecteerde 
werkprocessen 
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Student praktijkperiode aanmaken 



Student gebruik praktijkomgeving 

 Druk betreffende button in 

 Maak de planning samen met 
praktijkopleider of BPV 
begeleider  

 Vul de omschrijving bedrijf in 

 Kan een zelfevaluatie 
aanmaken 

 Kan bewijsmateriaal 
toevoegen 

 Binnen een periode kunnen 
meerdere zelfevaluaties 
aangemaakt worden 

 Klik op inzien 

 Er kunnen meerdere 
praktijkperiodes aangemaakt 
worden 
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Student meetmoment aanmaken 

 Kies de 1ste keer toevoegen 

 Vul het werkplan in 

 Kies bewerken, vul de 
zelfevaluatie in: nooit, 
soms, vaak of altijd 

 Kies opslaan, je evaluatie 
kun je nog bewerken 

 Kies vastleggen, je 
evaluatie kun je niet meer 
bewerken 

 Je maakt de reflectie aan 

 Dit meetmoment kun je 
alleen nog inzien 

 Je kunt een nieuw 
meetmoment aanmaken 
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Meetmoment vergelijken en verslag 

 Als je praktijkopleider een 
meetmoment  heeft  
aangemaakt kun je deze 
vergelijken 

 

 

 Bij de knop bewijsmateriaal 
kun je bewijsmateriaal 
toevoegen 

 

 Op een afgesproken moment 
geeft je praktijkopleider een 
beoordeling 

 Als de praktijkopleider een 
beoordeling heeft gegeven 
kun je deze bij verslag 
downloaden 

 

Estel digitaal beoordelen 14 



Praktijkopleider meten en beoordelen 

 Log in, kies inzien 

 Kies meetmoment 

 Kies toevoegen 

 Kies bewerken vul de 
meting in: nooit, 
soms, vaak of altijd 

 Kies opslaan, de 
meting kun je nog 
bewerken 

 Kies vastleggen, de 
meting kun je niet 
meer bewerken 
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Praktijkopleider meten en beoordelen 

 Als alle indicatoren op vaak of altijd staan kun je een 

beoordeling geven basis of gevorderd 

 Betreffende bolletje ja of nee aanvinken 

 Opmerking toevoegen 

 Als de student een meetmoment heeft aangemaakt kun 

je deze vergelijken 
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Digitaal beoordelen 

Voordelen 

• Papieren versie nooit kwijt, vergeten 

ed. 

• Stuurt het proces aan van meten, 

beoordelen of kwalificeren 

• 1 plek waar je alles vastlegt 

• Een systeem/omgeving voor ieder 

gelijk 

• Altijd en overal beschikbaar 

• Draagt bij aan borging van opleiden en 

examineren 

• Gegevens zijn geregistreerd 

• Flexibel in te zetten 

• Administratieve verlichting 

• Beveiligd 
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Digitaal beoordelen 

Tips bij de introductie 

• Zorg voor een goede 
instructie/begeleiding van 
betrokkenen 

• Ga klassikaal een groep studenten 
registreren 

• Keur deze als BPV begeleider 
direct goed 

• Maak klassikaal een 1ste 
praktijkperiode aan 

• Kies een overzichtelijke duur van 
de praktijkperiode 

• Leg per praktijkperiode de focus 
op een paar werkprocessen om te 
meten en te beoordelen 

• Stuur in het begin het proces 

• In begin moet iedereen wennen 

• Op den duur wordt het steeds 
meer gebruikt en kent men de 
omgeving en werkwijze 
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