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Stap 1: Inloggen  

ave 

Welkom bij ESS Praktijk! ESS Praktijk is een digitale omgeving waarin je onder andere kan werken aan 
je keuzedeelexamens.  

Om te kunnen starten in de digitale omgeving moet je inloggen met de gegevens die je hebt gekregen 
vanuit het systeem. Dit doet je door de inlogcode in te voeren: 

Vervolgens maak je je eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan. Het is handig om ook je e-mailadres 
in te vullen, zodat er bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord verstuurd kan worden wanneer je je 
wachtwoord vergeten bent. 
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Stap 2: Startpagina 

Je ziet links het volgende menu: 

Rechts zie je alle betrokkenen bij jouw examens, dit kunnen keuzedeelexamens zijn of proeves. 
Wanneer je hen een bericht wilt sturen, kun je dit doen door te klikken op ‘berichten’.  
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Stap 3: Mijn onderwijsvoortgang 

Het tabblad ‘Mijn onderwijsvoortgang’ 

Onder Mijn onderwijsvoortgang kan je zien wat je moet doen voor bijvoorbeeld een keuzedeel. 

In het bovenstaande scherm vind je bijvoorbeeld: 

 Een handleiding
 Een deadline
 De voorwaardelijke opdracht
 De beoordelingscriteria bij een voorwaardelijke opdracht
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Stap 4: Mijn portfolio 

Het tabblad ‘Mijn portfolio’ 

In dit tabblad kun je bewijzen uploaden door te klikken op ‘Toevoegen’. Het is belangrijk dat je de 
bewijzen een duidelijke naam geeft, bijvoorbeeld: ‘Bewijs 1 voorwaardelijke opdracht 2 091020’. 
Vergeet ook niet het bewijs te koppelen aan het goede keuzedeel en/of voorwaardelijke opdracht en 
te klikken op ‘opslaan’: 

Op deze manier kan jij je digitale portfolio vullen! 

Tip: Kijk even terug onder ‘Mijn onderwijsvoortgang’ bij de beoordelingscriteria. Op deze manier weet 
je zeker dat jouw bewijzen goed aansluiten.  
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Stap 5: Mijn examens 

: Gebruikers toevoegen 

Het tabblad ‘Mijn examens’ 

In het tabblad ‘Mijn examens’ zie je welke examens horen bij het keuzedeel. Door te klikken op ‘Naar 
dit praktijkexamen’ kun je lezen wat de examenopdracht inhoudt en zien waarop je beoordeeld zal 
worden: 

Ook kun je, als het onderdeel is van je examen, alvast de schriftelijke toelichting, poster of PowerPoint 
horend bij het examen uploaden:  

Wanneer de examinator een examen heeft ingepland, krijg je vanuit het systeem een bericht wanneer 
het examen is.  

Bibliotheekbeheer
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Stap 6: Bibliotheek 

Het tabblad ‘Bibliotheek’ 

Wanneer iets niet duidelijk is of je hebt een vraag, kun je eerst even naar de Bibliotheek gaan. Hier 
vind je een instructievideo, infographic en deze handleiding.  

Stap 7: Instelling 

Stap 6: Mijn profiel 

Tabblad ‘Mijn profiel’ 

In het tabblad ‘Mijn profiel’ zie je jouw persoonsgegevens. Als het nodig is, kun je deze hier aanpassen. 

Veel succes! 
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