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Instructie voor het uploaden van bestanden  
  

Beste studenten,  

  

Nog even en dan gaat je examinerende stage beginnen. Voor deze stage zul je een aantal documen-

ten nodig hebben. Die documenten kun je uploaden in een speciale map die voor je gemaakt is op 

OneDrive van Zadkine.  

  

Hoe kom je daar nu?  

  

1. Surf naar Zadkine.nl.  

2. Scroll helemaal naar rechts of klik op Contact en scroll helemaal naar beneden. 

3. Klik op Office 365 (studenten).  

 

  
  

 Daarna zie je een inlogvenster.   

4. Vul daar het volgende in:  

  

studentnummer@student.zadkine.nl  

  

Dit is het e-mailadres dat je van Zadkine hebt gekregen.  

5. Vul je normale wachtwoord in dat je ook gebruikt om op een computer van Zadkine in te loggen.  

Als het goed is, ben je in het studentenportaal beland.   
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6. Klik linksboven in de blauwe balk op de 9 witte puntjes (naast Sharepoint). 

7. Klik op Outlook. Dit is je ‘postbus’ van het e-mailadres van Zadkine. Als het goed is, staat hier je 

uitnodiging voor je gedeelde map.  

8. Klik op de link in de uitnodiging. Je ziet dan twee mappen staan. In de onderstaande afbeelding is 

de naam weggehaald.  

  

 
  

In deze mappen hebben alleen jij, je praktijkbegeleider, je stagebegeleider van school, meneer Berk-

man en meneer Van den Berge toegang.   

  

In de map 1 BPV staan allerlei documenten die je tijdens je stage nodig hebt. Sommige daarvan moet 

je invullen en opslaan. Op de volgende pagina staat hiervan een lijstje.  

  

In de map 2 Examenportfolio sla je alle overige documenten, opdrachten en beoordelingsformulieren 

op. Op de volgende pagina staat hiervan een lijstje.  

  

Als je een document moet opslaan, sla het dan ALTIJD op volgens de lijst op de volgende pagina:  
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BPV  
Hieronder welke bestandsnamen de verschillende documenten moeten krijgen.  

  

Wat  Naam  

BPV-boek Berge 1234567 B1-K2-PvB BPV-boek  23-02-2022 

Voortgangsformulier  Berge 1234567 B1-K2-PvB Voortgangsformulier  23-02-2022 

Eindbeoordelingsformulier  Berge 1234567 B1-K2-PvB Eindbeoordelingsformulier 25-05-2022 

  

Examenopdrachten B1-K2  
Hieronder welke bestandsnamen de verschillende documenten moeten krijgen. Op de plaats van het 

vraagteken komt dan het nummer van de opdracht. 

  

achternaam studentnummer naam van de kerntaak opdracht ? datum  

 

Op de plaats van het vraagteken komt het opdrachtnummer te staan. 

 

Wat  Voorbeeldnaam  

Opdracht 1  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 1 23-03-2022  

Opdracht 2  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 2 23-03-2022   

Opdracht 3A (marketingplan)  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 3A 23-03-2022 

Opdracht 3B (PowerPoint)  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 3B 23-03-2022 

Opdracht 3C (video)  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 3C 23-03-2022 

Opdracht 4  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 4 23-03-2022 

Opdracht 5  Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 5 23-03-2022 

  

Als het een herkansing is, zet je er tussen haakjes een (2) achter. Hieronder een voorbeeld.  

  

Berge 1234567 B1-K2-PvB Opdracht 1 23-03-2022 (2)  

  

Examenopdrachten P2-K1  
  

Wat  Voorbeeldnaam  

Opdracht 6  Berge 1234567 P2-K1-PvB Opdracht 6 23-03-2022 

Opdracht 7A (productieprogramma)  Berge 1234567 P2-K1-PvB Opdracht 7A 23-03-2022 

Opdracht 7B (PowerPoint)  Berge 1234567 P2-K1-PvB Opdracht 7B 23-03-2022 

Opdracht 7C (video)  Berge 1234567 P2-K1-PvB Opdracht 7C 23-03-2022 

Opdracht 8  Berge 1234567 P2-K1-PvB Opdracht 8 23-03-2022 

  

Als het een herkansing is, zet je er tussen haakjes een (2) achter. Hieronder een voorbeeld.  

 

Berge 1234567 P2-K1-PvB Opdracht 8 23-03-2022 (2)  
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Beoordelingsformulieren 
Ook de beoordelingsformulieren moeten de juiste naam krijgen. De bestandsnaam van de beoorde-

lingsformulieren is al bijna compleet. Je mag er nog 3 zaken aan toevoegen: achternaam, studentnum-

mer en datum. Hieronder zie je 2 voorbeelden. 

 

Berge 1234567 Beoordelingsformulier B1-K2 W1-7 10-05-2022 

Berge 1234567 Beoordelingsformulier P2-K1 W1-8 10-05-2022 

 

De onderstaande documenten worden door meneer Van den Berge (Deskundigheidsverklaring en Exa-

menstartdocument) getekend of je stagebegeleider (PvB) en geupload naar je OneDrivemap:  

• Deskundigheidsverklaring  

• PvB (Proeve van Bekwaamheid)  

• Examenstartdocument  

  

  

Meer informatie over de documenten en opdrachten vind je op de volgende website:  

  

www.pvb25147.com  

 

Klik daar eerst op de tab Jaar 3. 

Wachtwoord is: Wentink3 

  

  

Bestanden uploaden 1  

Bestanden uploaden kun je als volgt doen.  

  

1. Zorg eerst dat je in de goede map bent.  

2. Klik daarna op de knop Uploaden. 

 

 
 

Dan zie je een klein venster. 

http://www.pvb25147.com/
http://www.pvb25147.com/
http://www.pvb25147.com/
http://www.pvb25147.com/
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3. Navigeer naar de map waar het bestand staat door op de knop Bladeren te klikken.  

4. Selecteer het bestand en klik daarna op Openen.  

 

Bestanden uploaden 2  

Je kunt ook op een andere manier je bestanden uploaden. Hiervoor hoef je niet eerst in de goede 

map te staan.  

  

1. Klik eerst weer op de knop Uploaden.  

2. Kies een bestand via de knop Bladeren.  

3. Klik op het bestand en daarna op Openen.  

4. Kik vervolgens op de knop Map selecteren. 

 

 
  

Dan zie je het volgende venster.  

  

  
  

Achter het studentnummer staat ook je naam (niet zichtbaar in bovenstaande figuur).  

  

5. Kies de juiste map. Klik daarna op OK.  
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Favoriet maken  

Als je dit allemaal thuis doet, kun je hiervan een favoriet maken. Dan hoef je niet elke keer die lange 

weg te gaan via het studentenportaal van Zadkine.  

 

Uitloggen  
Als je klaar bent, kun je uitloggen. Dat kun je als volgt doen.  

  

• Klik rechtsboven op je foto.  

• Klik op Afmelden. 

 

 
  

  

 

 

Team 010 Event Academy  Veel succes! 


