Handleiding voor bedrijven
U begeleidt een of meerdere studenten van ons MBO College. Daar zijn wij als school blij mee, omdat
stages een essentieel onderdeel zijn van goed beroepsonderwijs.
Om de stages van de studenten bij uw bedrijf zo goed mogelijk te ondersteunen biedt de school het
Bedrijvenportaal aan.
In dat Bedrijvenportaal vindt u gegevens over de student, de onderwijsbegeleider én kunt u de stageuren van de student zien en accorderen.
Vóór het begin van de stage krijgt u van de school een mail met een gebruikersnaam en wachtwoord
voor dit Portaal waarmee u kunt inloggen.
Let op: het kan zijn dat deze in uw spam-box cq. map ongewenste mail binnen komt.

Na inloggen op het Portaal:
Dashboard
Op mijn dashboard zie ik ‘Welkom…’

Stageplaatsen
Deze functionaliteit is op dit moment nog niet in gebruik.

Stagiair
Als ik klik op de tab ‘stagiair’ in het linker menu zie ik mijn verwachte stagiairs en mijn stagiairs. Ik zie
de status, of de overeenkomst is afgehandeld, begin – en einddatum, of er open log entries zijn in het
stagelogboek van de stagiair, stagevoortgang en geaccordeerde uren.

Eenmaal gekozen voor een student dan:

Naar de tab ‘RESULTAAT’.
Op dit moment worden de resultaten van de student nog niet getoond via het bedrijven portaal.
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Naar de tab ‘PRESENTIE”
De aan- en afwezigheidsregistratie wordt alleen getoond indien de deelnemer een BBL traject volgt.
Naar de tab ‘STAGIAIR’.
Hier zie ik een blok met contactgegevens en opleidingsgegevens van de stagiair (doorklikken op email
mogelijk), een blok met contactgegevens van de onderwijsbegeleider (doorklikken op email
mogelijk), een blok met school(contact)gegevens.

Naar de tab ‘LOGBOEK’.
Ik kan in dit scherm het logboek inzien wat de student heeft ingevuld (omschrijving werkzaamheden:
doorklikken voor de hele beschrijving) en gemaakte uren.
Ik kan hier akkoord geven op de uren. Dit is mogelijk tot 30 dagen na beëindigingsdatum van de BPV.
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