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Inleiding  

ave 

Welkom bij ESS Praktijk! ESS Praktijk is een digitale omgeving waarin u proeven van bekwaamheid kunt 
afnemen, werkstukken kunt beoordelen en keuzedeelexamens kunt inzetten. Iedere school heeft een 
eigen omgeving. Deze omgeving werkt voor verschillende rollen: 

Iedere rol heeft andere rechten en iedere rol ziet alleen wat voor hem of haar belangrijk is. In deze 
handleiding kunt u lezen hoe het examineren van de (ontwikkelingsgerichte) keuzedelen digitaal in zijn 
werk gaat. De volgende rollen worden daarbij besproken: praktijkbegeleider (school), praktijkopleider 
(bedrijf) en de examinator.   
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De rol van praktijkbegeleider/-opleider 
*In de onderstaande instructie kan waar praktijkbegeleider geschreven staat, ook praktijkopleider gelezen
worden.

Het tabblad ‘Onderwijsvoortgang’ 

Wanneer u bent ingelogd als praktijkbegeleider, gaat u naar het tabblad ‘Onderwijsvoortgang’. 
Bovenaan selecteert u het keuzedeel waarvan u de voortgangsmeting wilt invullen: 

Vervolgens ziet u de studenten die gekoppeld zijn aan dit keuzedeel. Als u klikt op het vergrootglas 
achter de naam van de student, ziet u de voortgang van de student en de onderdelen van de 
voorwaardelijke opdracht: 

Onderdelen van de voorwaardelijke opdracht: 

 Informatie voortgangsmeting voor de student
 Checklist portfolio & Check randvoorwaarden
 Deadline geheel portfolio
 De voorwaardelijke opdracht
 Deadline per voorwaardelijke opdracht
 De beoordeling(scriteria) per voorwaardelijke

opdracht
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Stap 1: Het invullen van deadlines 

De eerste stap die u als praktijkbegeleider of praktijkopleider doet is het invullen van deadlines 
(Onderwijsvoortgang – vergrootglas bij student – deadline (geheel portfolio/voorwaardelijke 
opdracht). Er is een deadline voor het gehele portfolio en er zijn deadlines per voorwaardelijke 
opdracht: 

Stap 2: De student gaat werken aan de voorwaardelijke opdrachten 

Nadat u een datum geselecteerd heeft en uw antwoord heeft opgeslagen, wordt deze deadline ook 
inzichtelijk voor de student. De student kan nu aan de slag gaan in zijn eigen account in de 
praktijkomgeving door bijvoorbeeld via Mijn portfolio bewijzen in te voegen. De student ziet daarbij 
dezelfde onderdelen als u in Onderwijsvoortgang.  

Tip: Er bestaat ook een handleiding voor student! 
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Stap 3: Het inzien van de toegevoegde bewijzen door de student 

Het tabblad ‘Studenten’ 

De toegevoegde bewijzen door de student kunt u inzien via het tabblad ‘Studenten’. U kiest de 
betreffende student en klikt op ‘Ga naar dit portfolio’.  

Vervolgens gaat u via ‘Instrumenten’ naar ‘Portfolio’ en ziet u de toegevoegde bewijzen door de 
student:  
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Stap 4: Het beoordelen van de voorwaardelijke opdrachten 

Het tabblad ‘Onderwijsvoortgang’ 

Het beoordelen van de voorwaardelijke opdracht vindt plaats onder het tabblad ‘Onderwijsvoortgang’. 
U klikt op het vergrootglas achter de naam van de student en vervolgens op ‘Beoordeling 
voorwaardelijke opdracht X’: 

Vervolgens ziet u een korte instructie over het beoordelen: 
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U beoordeelt de voorwaardelijke opdracht door te klikken op de groene of rode blokjes. Groen staat 
voor ‘aangetoond’ en rood voor ‘te ontwikkelen’. Ook is er de mogelijkheid om een toelichting te 
geven bij de beoordeling:  

Door te klikken op ‘Antwoorden opslaan’ ziet u of de voorwaardelijke opdracht aangetoond is. Hiervan 
is sprake wanneer 75% van de criteria is aangetoond. Wanneer de voorwaardelijke opdracht niet is 
aangetoond kleurt de balk rood met daarin ‘te ontwikkelen’. U kunt dan op een ander moment 
nogmaals de beoordeling invullen en bekijken of de student nu wel het gewenste resultaat behaalt. In 
dit geval blijven beide beoordeling in het systeem bewaard: 

Wanneer alle voorwaardelijke opdrachten behaald en aangetoond zijn, start de daadwerkelijke 
examinering. De rol van de praktijkbegeleider of praktijkopleider gaat (in het systeem) nu over naar de 
examinator.  
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De rol van examinator 

Stap 1. Het inzien van de beoordeling bij de voorwaardelijke opdrachten 

Het tabblad ‘Onderwijsvoortgang’ 

Als u wilt inzien hoe de voorwaardelijke opdracht van de student beoordeeld zijn, kunt u dit doen bij 
‘Onderwijsvoortgang’.  

U filtert op het juiste keuzedeel en/of studenten: 

Vervolgens kunt u achter de naam van de student op het vergrootglas klikken en de beoordelingen per 
voorwaardelijke opdracht inzien:  

Als alle voorwaardelijke opdrachten zijn 
aangetoond, kan u het examen inplannen. 
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Stap 2. Het inplannen van een examen 

Het tabblad ‘Examens’ 

Het inplannen van een examen of herkansing kan in het tabblad ‘Examens’ en gaat als volgt: 

 U filtert bovenaan op het gewenste keuzedeel:

 Vervolgens ziet u de studenten die gekoppeld zijn aan dit keuzedeel:

 U selecteert de studenten waarvoor u een examen wilt inplannen. (Het inplannen kan ook
voor een individuele student die gaat op dezelfde manier.)  Dit doet u door het blokje voor de
naam van de student aan te vinken.
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 Vervolgens voert u een actie uit voor deze studenten, u kiest de actie ‘Examenaanmelding
toevoegen/wijzigen’ en klikt op ‘Ga!’.

 U selecteert nu het examen die u wilt inplannen en klikt op ‘Voer uit’:

 Nu ziet u het scherm waarin u het examen kunt inplannen. Een keuzedeelexamen bestaat uit
twee onderdelen:

• GO/NO GO deel 1 (randvoorwaarden portfolio) + 2 (beoordeling portfolio)
• Examen (de mondelinge en/of schriftelijke toelichting op het portfolio)

 U vult de gevraagde gegevens in:

Let op! De eindtijd is geen harde deadline. U kunt nog steeds het examen beoordelen als de eindtijd is 
verstreken.  

Let op! Houd bij het inplannen rekening met wie de examinator van school is, vul deze altijd als eerste 
in. De schoolexaminator is namelijk eindverantwoordelijk en kan de beoordeling definitief maken. (De 
bedrijfsexaminator kan dit niet, hij kan enkel de beoordeling invullen en vervolgens opslaan.)  

 U kunt ervoor kiezen op alle onderdelen tegelijk in te plannen door per examenonderdeel
‘inplannen met de informatie van hierboven’ of ‘nu inplannen’ aan te vinken. Maar u kunt ook
kiezen op het examen per onderdeel in te plannen, vink dan ‘nog niet inplannen’ aan. In de
praktijk zal vaak eerst de GO/NO GO (onderdeel 1) plaatsvinden en vervolgens het examen
(onderdeel 2).

 Wanneer u weer teruggaat naar het overzicht in het tabblad ‘Examens’ ziet u nu bij de
studenten waarbij u een examen hebt ingepland een grijs blokje. Dit blokje geeft aan dat een
examen of examenonderdelen zijn ingepland. Door met uw muis op het blokje te staan, ziet u
tevens welke afspraken er zijn gemaakt.

 Door op het rode prullenbakje te klikken kunt u een ingepland examen weer verwijderen.
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 De betekenissen van de gekleurde blokjes kunt u terugzien in de legenda onderaan de
webpagina:

Stap 3. Het beoordelen van het examen 

 Na het inplannen van een examen ziet u een blauw vakje. Dit betekent dat er
een examen klaar staat voor beoordeling. Als u hierop klikt, ziet u direct de
gemaakte afspraken qua datum, tijd en locatie.

 Ook kunt u direct aangeven wanneer een examen is onderbroken, eveneens kunt u de reden
voor deze onderbreking aangeven:

 Ook kunt u bestanden uploaden als bewijsmaterialen:

 Vervolgens kunt u zien uit hoeveel examenonderdelen het examen en dus de beoordeling
bestaat. Bij de keuzedelen kunnen dit er maximaal twee zijn: GO/NO GO en het examen.

 Vervolgens vult u per beoordelingscriterium een waardering in. Bij een onvoldoende is het
verplicht om een toelichting te geven:
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 U vult voor alle onderdelen uw beoordeling in en klikt ten slotte op ‘Opslaan en definitief
maken’. (Wanneer u een bedrijfsexaminator bent, kunt u de beoordeling enkel opslaan.)

 Wanneer u met meerdere beoordelaars hebt gewerkt. Krijgt u daarna een overzicht van de
gegeven beoordeling door zowel u als de bedrijfsexaminator. Eventuele verschillen worden op
deze manier inzichtelijk gemaakt. De examinator van school, bepaalt uiteindelijk de
eindbeoordeling in overleg met de bedrijfsexaminator en vult deze in:

 Wanneer u overeenstemming hebt bereikt, kunt u ‘Hiermee bevestig ik dat bovenstaande
gegevens naar waarheid zijn ingevuld’ aanvinken en de beoordeling insturen.

 Ten slotte ziet u het behaalde resultaat (bij de GO/NO GO kan dit een onvoldoende of
voldoende zijn en bij het examen wordt een cijfer gegeven):

Veel succes! 

Mocht u na het lezen van deze handleiding en het bekijken van de beschikbare instructievideo’s (Mijn 
ESS  - Algemeen – ESS Praktijk) nog vragen hebben. Neemt u dan gerust contact op met uw 
contactpersoon van ESS of via info@essmbo.nl 

Stap 8: Mijn profiel 

mailto:info@essmbo.nl
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