
 
 

QUICK START  
1  H O E  M E L D E N  N I E U W E  L E E R L I N G E N  Z I C H  A A N ? 

Stap 1 
 

Voorbereiding: 
Zorg ervoor dat de leerling de volgende zaken beschikbaar heeft op het moment dat je 
de leerling wilt laten aanmelden bij Droomloopbaan. 

• Een leerling moet een e-mail hebben waar hij of zij in kan loggen. 
• Een leerling heeft het e-mailadres van één of beide ouders nodig. (Wanneer je 

nog niet wilt dat ouders mee kijken dan kun je een nep e-mailadres invoeren) 
• Een leerling heeft de volgende zaken mee (op het device opgeslagen): 

- Profielfoto 
- Achtergrondfoto 
- CV, overzicht verschillende bijbanen inclusief de data daarvan.  
- Schoolcarrière, verschillende scholen eventueel klassen inclusief data. 

 
Begin van de mentorles: 

• Schrijf je klascode op het bord of projecteer het middels beamer of digibord.  
• Ga naar www.droomloopbaan.nl en selecteer de button “mijndigiport”. 

 

 
 

 
 



Stap 2 
De leerling komt vervolgens in het volgende scherm terecht. 

 
• De leerling moet op registreren drukken en dan wordt hij doorgestuurd naar het 

volgende scherm. 

 
• De leerling moet alle velden invullen, denk eventueel aan een juiste lay-out voor 

de “mail ouders” wanneer je hier een fictief e-mailadres wilt invoeren. 
 
 



Stap 3 
 

• De leerling komt wanneer hij alles correct heeft ingevuld automatisch in het 
volgende scherm terecht. 

 
• De leerling moet nu naar zijn eigen e-mailaccount gaan. Daar is inmiddels een e-

mail aangekomen van info@droomloopbaan.nl. Wanneer deze niet wordt 
gevonden, dan moet de spambox gecheckt worden.  

• De leerling moet nu de e-mail openen en precies de instructies opvolgen uit de 
mail. 

 
• De leerling moet vervolgens op de knop “Activeer nu!” drukken. 



 
Stap 4 

• Wanneer de leerling de vorige stappen correct heeft uitgevoerd zal hij op de 
onderstaande pagina komen. 

• De activatie code is via de link automatisch ingevuld, hier hoeft de leerling niets 
voor te doen. 

 
• Leerling moet op de button “Stuur mij een wachtwoord!” drukken. 
• Wanneer de leerling dit doet dan krijgt de leerling onderstaande mail. 

 
• De leerling moet eerst het wachtwoord kopiëren. 
• Vervolgens dient de leerling op de button “inloggen” te drukken. 

 



Stap 5 
Wanneer een leerling voorgaande goed heeft gedaan dan verschijnt wederom het 
inlogscherm. 

 
• De leerling dient eerst het juiste e-mailadres in te vullen. 
• Vervolgens moet het wachtwoord in het daarvoor bestemde vakje worden 

geplakt.  
• Daarna kan een leerling inloggen. 

De leerling zal dan in onderstaand scherm “het Dashboard” terecht komen. 

 
• Wanneer de leerling rechtsboven op zijn eigen naam gaat staan, ontvouwd zich 

een menu. 
• De leerling moet vervolgens eerst naar wachtwoord en deze wijzigen in iets dat ie 

kan onthouden. Dit moet twee keer ingevuld worden en daarna moet de leerling 
op de button “opslaan” drukken. Wanneer dit juist gebeurd dan verschijnt er 
“opgeslagen” midden bovenin het scherm. 

• Vervolgens kan de leerling naar instellingen gaan om daar alles bij te werken. 
 



Stap 6 
 
De leerling is nu klaar om zijn profiel verder in te vullen. Hiervoor moet de leerling eerst 
weer terug naar het dashboard om vervolgens via de button “Mijn Profiel” in het 
volgende scherm terecht te komen. 
 

 
 

• De leerling kan vervolgens zijn werkervaring en scholing invullen, Dit wijst zichzelf 
en moet verder geen problemen opleveren. 

• De leerling kan bij de button “vrije tijd” zijn sporten en hobby’s invullen. Wijs de 
leerling er op dat foto’s een zeer positieve invloed hebben op het profiel, zorg er 
dus voor dat de leerling ook foto’s uploadt. 

• De leerling kan een afbeelding van gehaalde diploma’s of certificaten 
uploaden. Dit kan bijvoorbeeld door met je telefoontje een foto te maken van 
het document en deze dan naar jezelf te mailen zodat de leerling erbij kan vanaf 
het device waar hij mee werkt. 


