
FAQ beheerders/contactpersonen 
 
Zijn vouchercodes gebonden aan een onderwijsinstelling of aan een bedrijf? 
Vouchercodes zijn gekoppeld aan een onderwijsinstelling of aan een onderdeel van een 
onderwijsinstelling (bijvoorbeeld een cluster of opleiding). Een vouchercode is nooit aan een persoon 
gekoppeld. 
Vouchercodes worden vanuit de onderwijsinstelling verstrekt aan praktijkbeoordelaars.  
Met deze vouchercode kunnen praktijkbeoordelaars inloggen op het platform (ELO). Zo wordt de 
praktijkbeoordelaar bij registratie met de code gekoppeld aan de onderwijsinstelling en het cluster 
(bijvoorbeeld Hout en Meubel). 
Op die manier kan alleen de beheerder en/of contactpersoon van de onderwijsinstelling de resultaten van 
de deelnemers van het bedrijf zien. De deelnemer moet bij registratie wel toestemming hebben gegeven 
voor het delen van de resultaten. 
 
Welke leeromgevingen zijn er beschikbaar op praktijkbeoordelaar.nl 
Er zijn leeromgevingen beschikbaar voor (clusters van) opleidingen Hout en Meubel, 
Laboratoriumtechniek, MEI (Metaal-, Elektro- en Installatietechniek), Proces- en Operationele techniek, 
BIB (Bouw-, Infra- en Beschermingstechnieken), Specialistisch Vakman en Zakelijke Dienstverlening. 
Daarnaast is er een generieke leeromgeving beschikbaar. 
 
Hoe kom ik als onderwijsinstelling aan een vouchercode? 
Een vouchercode kan worden opgevraagd via één van onderstaande e-mailadressen: 
 
Voor technische opleidingen: btgtgo@mboraad.nl 
Zakelijke dienstverlening: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl 
Specialistisch vakmanschap: btgsv@mboraad.nl 
Generiek: info-examinering@MBOAmersfoort.nl 
 
Hoe kan ik toegang krijgen tot de beheerdersomgeving van een ELO? 
Stuur een e-mail met het verzoek om beheerrechten te krijgen naar één van onderstaande e-
mailadressen. 
 
Voor technische opleidingen: btgtgo@mboraad.nl 
Zakelijke dienstverlening: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl 
Specialistisch vakmanschap: btgsv@mboraad.nl 
Generiek: info-examinering@MBOAmersfoort.nl 
 
Ik wil praktijkbeoordelaar.nl verkennen maar mijzelf niet registreren, kan dit ook? 
Nee, er kan wel een tijdelijke vouchercode aangemaakt worden waarmee kan worden ingelogd. Een 
tijdelijke vouchercode kan worden opgevraagd via één van onderstaande e-mailadressen: 
 
Voor technische opleidingen: btgtgo@mboraad.nl 
Zakelijke dienstverlening: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl 
Specialistisch vakmanschap: btgsv@mboraad.nl 
Generiek: info-examinering@MBOAmersfoort.nl 
 
Is er een handleiding met de mogelijkheden van praktijkbeoordelaar.nl? 
Ja, deze is te downloaden via: praktijkbeoordelaar.nl/toolkit 
 
Ik wil feedback geven op de modules van praktijkbeoordelaar.nl. Bij wie kan dat? 
Feedback kan gestuurd worden naar de btg waar de ELO onder valt: 

Voor technische opleidingen: btgtgo@mboraad.nl 
Zakelijke dienstverlening: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl 
Specialistisch vakmanschap: btgsv@mboraad.nl 
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Generiek: info-examinering@MBOAmersfoort.nl 
 
Overige vragen  
Overige vragen kunnen worden gestuurd naar de btg waar de ELO onder valt. Bij technische problemen 

graag een screenshot met de foutmelding toevoegen en een beschrijving van de handelingen die u heeft 

uitgevoerd.  

Voor technische opleidingen: btgtgo@mboraad.nl 
Zakelijke dienstverlening: trainingen@stichtingpraktijkleren.nl 
Specialistisch vakmanschap: btgsv@mboraad.nl 
Generiek: info-examinering@MBOAmersfoort.nl 
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