
Beste praktijkopleider, 

Er zijn door vrijwel alle 1e jaars  leerling chauffeurs nu digitale zelfevaluaties ingevuld. Enkele 
praktijkopleiders hebben ook al een digitale evaluatie gedaan. 

Ook heb ik enkele vragen gekregen in de trant van : "hoe moet ik dat doen? "Vandaar dat ik de 
benodigde stappen voor u op de rij heb gezet. 

Zoals eerder aangegeven doe ik dit slechts 2 x per jaar als inzet om de leerling chauffeur digitaal te 
volgen. Naarmate de 1e jaars chauffeur ook met busjes of vrachtauto gaan rijden zal de enquete iets 
uitbreiden en juist strikt praktijk gericht blijven. Ik hoop dat we samen met u het huidige schooljaar 
kunnen ontdekken of dit goed voor ons werkt, naast de gebruikelijke bezoeken die ik breng / 
gesprekken die we voeren over het wel en wee van de leerling chauffeur. 

Bij deze het stappenplan: 

 Ga naar https://estel.praktijkbeoordelen.nl 

 Klik op bedrijf en ga door naar login scherm. 

Gebruikersnaam :  

Wachtwoord : 

 U ziet dan een scherm met de tekst : praktijkperiode : naam leerling chauffeur 

Klik op het blauwe blok “Meetmomenten” 

 Er verschijnt dan een scherm met de tekst : voortgangsmetingen praktijkopleider. 

Klik rechts op “bewerken” 

 Vul uw bevindingen in .  ( nooit, aandacht, voldoende of goed) 

Onderaan klikt u op opslaan, dan gaat het scherm naar het 2e , vervolgens 3e en 4e blad en daarna 
klikt u op vastleggen. 

 Uiteindelijk levert dit een rapportage op waarin verschillen in beleving van “of men iets kan” 
duidelijk worden. 

 Via het systeem wordt dan een document gegenereerd waarin de zelfevaluatie en de 
praktijkopleider evaluatie over elkaar heen worden gelegd. 

Bij een BPV gesprek bij u kunnen we deze dan mooi even bespreken. 

 Deze digitale methode doen we in Doetinchem bij de chauffeursopleiding in plaats van een 
praktijktakenboek.Meer doeltreffend, meer efficiënt en volgens mij / ons meer zinvol. 

 

https://estel.praktijkbeoordelen.nl/


Voor praktijkopleiders die meerdere leerling chauffeurs onder hun hoede hebben, moet het zo 
ingericht zijn dat u 1 x inlogt en vervolgens de prestaties / vaardigheden van meerdere leerling 
chauffeurs van de passende score kunt voorzien. Daarom efficiënt , ook voor u! 

Hebt u structurele kritiek ( positief of negatief), maak van uw hart geen moordkuil en laat het mij 
weten, ik verzamel deze en breng opmerkingen die vaker gemaakt worden zeker in bij de Stichting 
Examens Transport en Logistiek. 

 

Alvast bedankt voor de door u genomen moeite ! 

 Met vriendelijke groet, 

 Graafschap College 

 Met vriendelijke groet, 

  

 

 


