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Online schoolprofiel, zo doe je dat 
 
Alle opleidingsscholen en academische opleidingsscholen in de regio’s Tilburg, Den Bosch, Veghel, 
Venlo en Eindhoven zijn met een uitgebreid profiel te vinden op de website van het POS: 
www.partnerschapopleidenindeschool.nl/scholen-en-partners. Studenten oriënteren zich via deze 
schoolprofielen op stage- en afstudeerplaatsen. Op basis van het schoolprofiel bepalen zij hun 
voorkeur. Zij geven die voorkeur door via de FHKE portal. 
Het is belangrijk dat het schoolprofiel actueel is en dat vermeld wordt welk onderzoek in het 
komend studiejaar zal worden uitgevoerd binnen de school. Als opleidingsschool houden jullie zelf 
het schoolprofiel bij, via een inlogaccount. 
 
Inlogaccount aanvragen 
Opleidingsschool en nog geen schoolprofiel? Een account kan door de schooldirecteur of 
basisschoolcoach worden aangevraagd via info@partnerschapopleidenindeschool. Er wordt per 
opleidingsschool (en ook school + satellietschool) slechts 1 inlogaccount verstrekt.  
 
Inlogaccount activeren 
Heb je een mail ontvangen met een activatielink voor het inlogaccount? Zorg dan dat je deze 
binnen 7 dagen aanklikt, daarna verloopt de link. Je kiest zelf een mailadres waarmee je voortaan 
wilt kunnen inloggen en een wachtwoord. Dit mailadres hoeft niet hetzelfde adres te zijn als 
waarop je de mail met de activatielink hebt ontvangen. Het kan handig zijn een algemeen 
mailadres van de school te kiezen, zodat een eventuele opvolger er ook weer mee kan inloggen. 
Veel scholen kiezen het mailadres van de basisschoolcoach omdat die het schoolprofiel bijhoudt. 
 
Meerdere locaties in 1 onderwijsnest 
Let op! Wanneer een opleidingsschool met meerdere locaties samen één leergemeenschap/ 
onderwijsnest vormt onder begeleiding van een BSC/OC-tandem, dan dient die informatie in één 
schoolprofiel te worden opgenomen. Er wordt 1 inlogaccount verstrekt voor dit profiel.  
 
Het schoolprofiel aanmaken 
Zorg ervoor dat je alle gegevens bij de hand hebt voor het invullen van je profiel. Tussentijds 
opslaan is niet mogelijk. Natuurlijk kun je ergens ook tijdelijk ‘Info volgt’ invullen. 
 
Inloggen 
Het profiel is te allen tijde bij te werken door op www.partnerschapopleidenindeschool.nl  
rechtsboven in te loggen.  
 
Wachtwoord vergeten?  
Ga naar www.partnerschapopleidenindeschool.nl, klik rechtsboven op Inloggen en vervolgens op 
Wachtwoord vergeten. Je ontvangt een bericht waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. 
 
Gebruikersnaam en wachtwoord kwijt? 
Is het account aangemaakt door een voorganger en weet je niet met welk mailadres en/of 
wachtwoord dat is gebeurd? Of wil je kunnen inloggen met een nieuw mailadres? Stuur dan een 
mail met de gegevens naar info@partnerschapopleidenindeschool.nl.  
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Andere vragen?  
Heb je vragen hebben over het invullen van het profiel, neem dan contact op met de 
opleidingscoach van FHKE of met één van de coördinatoren van de lesplaats. Technische 
problemen kunnen worden gemeld via info@partnerschapopleidenindeschool.nl.  


