
INSTRUCTIE REGISTREREN DIGITAAL BEOORDELEN VOOR LEERMEESTERS 

1. Instructie aanmelden in de onlineomgeving van Examenwerk 

 

Ga naar http://examenwerk.praktijkbeoordelen.nl en klik op: 

Bedrijf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klik vervolgens op: Geen account? Registreer je hier. 
 

 

3. Vul vervolgens het registratieformulier voor praktijkopleider in.  
 

 
 

- Klik op de balk onder Leerbedrijf informatie. 

Naam, code of ID vul hier uw bedrijfsnaam, codeleerbedrijf of 

leerbedrijf ID in zoals u geregistreerd staat bij het SBB. Het systeem 

zoekt nu uw leerbedrijf op. 

 

- Klik op de balk met het rolmenu onder School informatie. 

Schoolnaam selecteer hier Deltion College Horeca Vakopleidingen. 

 

- Selecteer onder Kwalificatie informatie het kwalificatiedossier 

waarvoor u leermeester bent; 

- bent u leermeester voor Kok of Zelfstandig werkend Kok 

selecteer Keuken, 

- bent u leermeester voor Gastheer/-vrouw of Zelfstandig 

werkend gastheer/-vrouw selecteer Bediening, 

Z.O.Z. 
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- bent u leermeester voor Meewerkend Horecaondernemer 

selecteer Ondernemer horeca bakkerij, u kunt meerdere 

dossiers selecteren indien nodig. 

 

- vul nu uw gegevens in bij persoonlijke informatie.  

Voornaam voornaam of voorletter met hoofdletter. 

LinkedIn profiel als u een Linked In profiel heeft kan dat gebruikt 

worden bij de borging van de rol als beoordelaar. 

Tussenvoegsel bij namen als van, de , en etc. 

Achternaam achternaam met hoofdletter. 

Telefoon het nummer waar u op bereikbaar bent [nummer wordt 

zichtbaar voor studenten school]. 

 

- vul uw emailadres in bij Inloggegevens.   

E-mailadres het emailadres wordt uw inlog en naar dat adres 

worden diverse mails gestuurd. Een e-mailadres is maar 1x te 

gebruiken. Als u bijvoorbeeld info@uwrestaurant.nl  gebruikt dan 

kan een andere praktijkopleider dit niet meer gebruiken. 

Wachtwoord bedenk een wachtwoord dat u moet gebruiken om in 

te loggen. In het programma zit een wachtwoord hersteller. 

Herhaal wachtwoord vul nogmaals uw wachtwoord in. 

 

 
 

- Registreren als u alles heeft ingevuld licht de button Registreren 

op en kunt u zich registeren.  

 

U krijgt op uw emailadres een bevestiging als uw registratie 

geaccepteerd is. Dit kan even duren, de beheerder van school 

moet uw registratie eerst goedkeuren, bevestiging komt niet per 

ommegaande.  

 

Heeft u vragen over digitaal beoordelen dan kunt u hiervoor 

contact opnemen met de heer Ellen via rellen@deltion.nl,  

de heer Van Schaik via pschaik@deltion.nl of de heer Vroom via 

wvroom@deltion.nl 
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