Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (geïntegreerd programma)
Dit document is bestemd voor deelnemers aan een geïntegreerd programma van de Beroepservaringperiode. Het
bevat de gebruikershandleiding voor mijn.beroepservaringperiode.nl en de persoonlijke pagina.
NB: er bestaat een aparte handleiding voor deelnemers aan de zelfstandige route van de
Beroepservaringperiode. Het verschil tussen de zelfstandige route en het geïntegreerde programma kun je op de
website nalezen op http://www.beroepservaringperiode.nl/nl/hoe-verloopt-de-beroepservaringperiode.

ACTIVEREN VAN JE ACCOUNT OP MIJN.BEROEPSERVARINGPERIODE.NL
Via mijn.beroepservaringperiode.nl kan je je aanmelden voor de Beroepservaringperiode.
Nadat je als deelnemer aan de Beroepservaringperiode bent geaccepteerd ontvang je een instructie per e-mail
om je account te activeren. Vervolgens kan je inloggen en heb je toegang tot je persoonlijke pagina.

INLOGGEN EN NIEUW WACHTWOORD
Via https://mijn.beroepservaringperiode.nl/user/ log je in.
Via https://mijn.beroepservaringperiode.nl/nl/user/password vraag je en nieuw wachtwoord aan.
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PERSOONLIJKE PAGINA
Als je bent ingelogd heb je toegang tot je persoonlijke pagina en een beknopt menu:

Op je persoonlijke pagina zie je:
•

Je naam, je persoonlijke gegevens en je foto als je die hebt ingevoerd;

•

Je deelnemer nummer voor de beroepservaringperiode;

•

De discipline waarvoor je je hebt aangemeld;

•

Welk traject je volgt (‘geïntegreerd programma’ of ‘zelfstandige route’);

•

De startdatum van je beroepservaringperiode;

•

Na het doorlopen van het geïntegreerde programma of je voldaan hebt aan de eindtermen (dat wil
zeggen de Beroepservaringperiode hebt volbracht); en

•

De datum waarop je certificaat is uitgereikt.

MENU
Het menu bestaat uit de opties:
•

Mijn pagina

•

Bewerken persoonlijke pagina

•

Uitloggen

Mijn pagina
De menu-optie ‘Mijn pagina’ leidt naar je persoonlijke pagina.
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Bewerken persoonlijke pagina
De menu-optie ‘Bewerken persoonlijke pagina’ leidt naar een pagina waarop je je persoonlijke gegevens kunt
aanpassen.

Account (niet apart kopje, maar onder ‘Bewerken persoonlijke pagina’)
Via de menu-optie ‘Bewerken persoonlijke pagina’ kan je tevens je e-mailadres en/of wachtwoord dat bij je
account hoort aanpassen.

Opslaan
Wijzigingen worden pas opgeslagen als je op de knop ‘Opslaan’ onderaan de pagina hebt geklikt.

Uitloggen
Als je het systeem gebruikt op een publieke computer dan moet ‘uitloggen’ nadat je al je wijzigingen hebt
opgeslagen. Op je eigen computer is het niet nodig om uit te loggen. Je blijft dan ingelogd, ook als je je browser
sluit.
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