Instructie toegang tot digitale praktijkwerkboek door Aspirant Beveiliger
1. Koop het digitale praktijkwerkboek via de website www.smarteducationaltools.nl.
2. Na betaling ontvang je twee e-mails. Een factuur en een pakbon. Op de pakbon staat de
licentiecode vermeldt. Deze code geeft toegang tot het praktijkwerkboek.
3. Indien je opleider de digitale praktijkwerkboeken heeft gekocht, ontvang je via je opleider de
licentiecode.
4. Ga naar de website www.staanvoorveiligheid.nl.
5. Je komt nu op de inlogpagina van het digitale praktijkwerkboek:

6. Klik op de knop ‘Account aanmaken’.
7. Vul de gegevens in op de volgende pagina:
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8. Selecteer het leerbedrijf waar je stage gaat lopen.

9. Vul je e-mail account in en kies een wachtwoord.

10. Na het invullen van je e-mailadres en wachtwoord is het aanmaken van je account voltooid.
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11. Na het aanmaken van je account krijg je door middel van de licentiecode toegang tot de
omgeving. Deze vul je op onderstaand scherm in.

12. Na het invoeren van de licentiecode kom je op de startpagina van je digitale
praktijkwerkboek.
13. Let op, het is belangrijk dat je eerst je praktijkopleider en BPV begeleider koppelt aan je
praktijkwerkboek. Hiervoor klik je op de blauwe balk bovenaan de pagina.

14. Vul het e-mailadres van je praktijkopleider en
kies bij rol ‘praktijkopleider’.
15.

Klik vervolgens op verstuur.

16. Je praktijkopleider ontvangt nu een
uitnodiging voor toegang tot jouw
praktijkwerkboek.
17. Vul vervolgens het e-mailadres van je BPVbegeleider in en kies bij rol ‘BPV-begeleider’.
18.

Klik vervolgens op verstuur.

19. Je BPV begeleider ontvangt nu een uitnodiging voor toegang tot jouw praktijkwerkboek.
20. Onderaan de pagina zie je nu bij uitnodigingen dat je je praktijkopleider en BPV begeleider
hebt uitgenodigd.
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21. Als de praktijkopleider en de BPV begeleider de uitnodiging hebben geaccepteerd verschijnt
hier in het blauw gekoppeld. Nu kan je stage beginnen!
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