
 
 

Nieuws uit de ontwikkelteams 
Heel graag nemen we u mee in de ontwikkelingen van release 2.49 en 2.49 VP1 én blikken we 
vooruit naar release 2.50. Lees hieronder meer over de uitbreidingen in de modules BPV matching, 
Onderwijslogistiek en Toets- en Examenlogistiek. 
 
Uitbreidingen in de module BPV matching 
In de valuepack release op 2.49 die op 2 juni op uw productomgeving is geïnstalleerd, hebben we 
een aantal uitbreidingen op “BPV matching” gerealiseerd.  
 Nu kunnen studenten in het studentenportaal bij het zoeken naar BPV bedrijven gebruik maken 

van meer filtermogelijkheden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld op basis van leerbedrijf ID in het 
portaal via de Stagemarktkoppeling hun voorkeursbedrijf invoeren. De beperking op het aantal 
hits uit stagemarkt is verdwenen. De extra mogelijkheden werken voor zowel zoeken op basis 
van Stagemarkt BPV-plaatsen als intern beheerde BPV-plaatsen.  

 Verder hebben we de laatste jaren vaak te horen gekregen dat BPV-begeleider en BPV-
coördinatoren die rechtstreeks contact hebben met de bedrijven, als eerste horen over 
wijzigingen bij bedrijven, zoals nieuwe contactpersonen. Tot op heden was het zo dat men dit 
aan de administratie door diende te geven die het vervolgens verwerkt. Er is nu een gedeeltelijke 
autorisatie mogelijk gemaakt van de externe organisatie-kaart. U kunt hiermee uw medewerkers 
autoriseren om een vastgesteld gedeelte van dit scherm te mogen aanpassen. Gevoelige velden 
als leerbedrijf ID blijven niet muteerbaar met dit gedeeltelijke recht. In het BPV-dashboard was 
deze functionaliteit al aanwezig, nu kunt u dit ook toepassen in het relatiescherm.  

Kijk daarnaast nog even in de releasenotes voor nog meer optimalisaties zoals verbeteringen in 
overzichten, zoekfunctionaliteit, aanmaken BPV plaatsen en extra gebruiksgemak.  
Succes met de implementatie! 
 

 
 



EduArte onderwijslogistiek 
Keuzedelen… ze houden u vast intensief bezig. Voor Educus zijn de invoer van de verplichte 
keuzedelen een belangrijke drijfveer geweest om eind 2016 de module “Onderwijslogistiek” te 
vernieuwen. Klanten zijn er mee aan de slag gegaan en we hebben samen in het valuepack op 2.49 
nog een aantal aanpassingen voor u gerealiseerd. Highlights hiervan zijn: 
- U kunt formatieve en summatieve productregels aan elkaar koppelen zodat u bijvoorbeeld de 

student een keuze uit formatieve onderwijsproducten voorlegt. Op basis van die keuze wordt het 
summatieve onderwijsproduct automatisch gekoppeld, dit voor verwerking op het addendum en 
als belangrijk onderdeel van de diplomering.  

- De statussen van de productregels, zoals School akkoord, zijn een cruciaal anker voor de 
verwerking van de keuzedelen. Bijvoorbeeld voor het afdrukken van een addendum, waarna de 
status overgaat naar Addendum gemaakt. In het Valuepack zitten mogelijkheden voor zoeken op 
basis van statussen ten behoeve van collectieve acties, overzichten en lijsten.  

- U kunt groepen samenstellen op basis van keuzes of juist de keuzes door uw roosterapplicatie 
laten ophalen, zodat zij er individuele roosters van maken. Dit alles voor een zuivere en 
makkelijke presentieregistratie in participatie.  

 
Toets- en examenlogistiek 
In de module “toets- en examenlogistiek” worden in het Valuepack een aantal optimalisaties 
uitgeleverd die het werken met de module eenvoudiger maken.  
- Surveillanten kunnen nu hun presentieregistratie doen vanuit hun Home scherm.  
- Het splitsen van toetsmomenten is sterk vergemakkelijkt.  
- U heeft meer grip op welke hulpmiddelen en afspraaktypes uw planners mogen gebruiken.  
- Het voordragen van kandidaten is overzichtelijker geworden met een ‘toon mijn kandidaten’ 

knop. 
- Daarnaast is het voordragen nu ook beperkbaar tot een datum, waardoor de planner niet meer 

voor verrassingen komt te staan.  
- En niet te vergeten: er zijn extra samenvoegvelden en extra kolommen toegevoegd in het 

deelnemerscherm van het toetsmoment-dashboard zodat u vanuit alle dimensies geïnformeerd 
bent.  

 
 
Op het gebied van de EduArte Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven is er veel nieuwe 
functionaliteit beschikbaar gekomen in de afgelopen releases. 
 
Portfolio voor de student 
Het “Portfolio” voor de student is opgeleverd. De student kan vanuit zijn set aan basisgegevens 
zijn eigen portfolio’s samenstellen en beschikbaar stellen. Hij kan hierbij referenties toevoegen, 
werkervaringen, vaardigheden, interesses en concrete producten. De student kan zo snel een CV 
samenstellen of een showportfolio.  
 
Samenwerken en communiceren (Office 365) 
Het kunnen samenwerken aan opdrachten en het communiceren hierover tussen studenten en 
docenten is ook opgeleverd. Dit hebben we bewerkstelligd door een integratie met Office 365. 
Zowel in het Studenten- én Docentenportaal als in de eigen Office 365 omgeving van de docent 
en student, kan gebruik worden gemaakt van de “groepen functionaliteit”. Met daarbij de 
mogelijkheid om bestanden bij te sluiten en gesprekken te starten. Verderop in deze nieuwsbrief 
kunt u nog verder over de uitgebreide mogelijkheden lezen. 
 



Studiewijzer en opdrachten 
In de afgelopen release en vooral in de aankomende release hebben we veel verfijning 
aangebracht in het werken met de “studiewijzer en opdrachten”. Hierdoor hebben we twee 
belangrijke doelen bereikt. 
1. De docent kan op een laagdrempelige manier een studiewijzer aanmaken en onderhouden. 

Er is een prachtig uploadpanel bijgekomen om eenvoudig lesmateriaal bij te sluiten en te 
arrangeren. De docent heeft de mogelijkheid op thema te zoeken en te arrangeren. 

2. De overzichten voor student en docent m.b.t. de opdrachten en taken zijn fors uitgebreid. De 
docent ziet op zijn dashboard en in zijn opdrachtenoverzicht of er nieuwe (versies van) 
opdrachten zijn ingeleverd en door wie. Hij kan hier direct op doorklikken om in te zien en / of 
te beoordelen. 

De student heeft in één oogopslag een totaaloverzicht van al zijn taken (huiswerk, toetsen, 
(inlever)opdrachten) met deadlines, resultaten en beoordelingen. Dit noemen we de “werklijst”. 
 
Stagewijzer 
De stagewijzers die in het kader van de BPV aangemaakt worden door docenten en 
onderwijsbegeleiders, kunnen nu gekoppeld worden aan de juiste stagiaires. Deze zijn zo 
inzichtelijk voor de betreffende praktijkopleider van de stagiaire. 
 

 
 
EduArte Portalen: OLS, participatie, DBS en meer.. 
De docent kan voortaan, mocht dat wenselijk zijn, ingediende keuzedelen van studenten 
afhandelen. Via zijn “Portaal” krijgen studenten en mentoren signalen aangaande te maken of af 
te handelen keuzes.  
Ook krijgt de docent vanaf deze release signalen m.b.t. verzuim. 
 De ouder kan een absentiemelding doen via het ouderportaal en heeft inzicht in de 

huiswerktaken van zijn kind(eren). 
 De leeftijd waarop een absentie mag worden gemeld en waarop de ouder toegang heeft tot 

de gegevens van zijn kind(eren) is instelbaar gemaakt. 
 In het kader van DBS is de dossierpagina overzichtelijker gemaakt d.m.v. nieuwe 

filtermogelijkheden en de begeleidingsformulieren uit EduArte zijn aan te maken en te 
gebruiken in de Portalen. 

 
  

Een voorproefje van versie 2.50 
Het productteam is al druk bezig met release 2.50, een grote release waar heel veel 
functionaliteit in zal zitten. Hierover houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.  
 
Alvast een tipje van de sluier van de ontwikkelingen: 
- Controle op de geldigheid generieke examenresultaten Nederlands en Rekenen bij 

diplomering 
- Een aantal uitbreidingen op de mogelijkheden van de digitaal aanmeld wizard 
- E-mailen van praktijkopleiders en contactpersonen binnen de BPV 



- Online toetsen wordt mogelijk vanuit het Docenten- en Studentenportaal 
- De docent kan gebruik gaan maken van Plagiaatcontrole bij opdrachten 
- Linkjes naar Digitale Educatieve content 
 
En nog veel meer … 
 

Cibap test Digitaal Leren en Lesgeven 
Onder leiding van Rick Hazebroek is Cibap vakschool voor verbeelding, aan de slag gegaan met 
de studiewijzer en opdrachten van de module Digitaal Leren en Lesgeven. Hieronder het verslag 
van Rick. 
 
Mijn naam is Rick Hazebroek. Ik ben 27 jaar en geef inmiddels drie jaar les op Cibap vakschool 
voor verbeelding in Zwolle. Ik geef les in grafisch-interactieve vormgeving en digitale 
vaardigheden aan fase 1 studenten. Cibap is voor mij een plek waar creativiteit bruist. ‘Cibappers’ 
zijn leergierig, vindingrijk en erg nieuwsgierig. Vooral tijdens een schouw, een moment waarin 
een student zijn of haar werk op geheel eigen wijze presenteert zie ik dat terug. Maar onze 
studenten hebben (net als elke andere puber) ook erg behoefte aan sturing, structuur en met 
name duidelijkheid. 
 
Toen we gedurende dit jaar een enquête onder fase 1 studenten hielden, was in hun antwoorden 
duidelijk terug te lezen dat ze nog meer behoefte hadden aan structuur en duidelijkheid. 
Toen ik de vraag kreeg of ik het nieuwe Docentenportaal en de module Digitaal Leren en 
Lesgeven van EduArte wilde gaan testen, was ik dan ook meteen nieuwsgierig wat de reacties 
van mijn studenten zouden zijn als ik het zou gaan inzetten in mijn lessen; of het zou zorgen voor 
meer structuur en of het de leerprestaties ten goede zou komen. Ik had voor het maken van 
studiewijzers inmiddels verschillende oplossingen gebruikt, maar nooit werkte het helemaal 
soepel.  
 
We zijn toen een pilotgroep gestart. Met verschillende docenten zijn we aan de slag gegaan met 
het maken van een studiewijzer voor de komende periode. 
 
Ik wilde graag dat mijn studiewijzer een sterke aanvulling werd op mijn lessen. Ik ben onderzoek 
gaan doen naar het inrichten van een studiewijzer, het schrijven van opdrachten en het 
beoordelen ervan. Ik wilde weten hoe ik met opdrachten de zelfstandigheid kon motiveren en het 
leerrendement kon verhogen. Met name het boek Aan de slag! van M. Ploegman & D. de Bie 
heeft mij erg geholpen; een echte aanrader. 
Mijn onderzoek heeft mij doen realiseren dat Digitaal leren en Lesgeven (DLL) alleen het verschil 
niet gaat maken. Het gaat erom hoe de docent het inzet. Dat kan het verschil maken. 
 



 
 
“Meneer, dit was de beste les van het hele jaar”, reageerde een toch best wel kritische 
jongen. 
 
En toen kwam de eerste les van de nieuwe periode. Ik liet de studenten zien hoe ze de 
studiewijzers en opdrachten konden bekijken en hoe ze opdrachten konden inleveren. Daarna 
ben ik de les begonnen. We gingen aan de slag met de nieuwe opdracht die ik had ontworpen 
naar aanleiding van mijn onderzoek.  
Aan het eind van de les vroeg ik wat ze van deze les vonden. De reacties waren stuk voor stuk 
positief. “Meneer, dit was de beste les van het hele jaar”, reageerde een toch best wel kritische 
jongen. Mijn dag kon niet meer stuk. 
 
Ik ben erg blij met de mogelijkheden van de module DLL en de manier waarop we samen met 
Educus kunnen kijken naar verbetering. Volgend jaar gaan we DLL verder introduceren in ons 
onderwijs, ik heb er zin in! 
 
 

Samenwerken aan en communiceren over opdrachten d.m.v. Office 365 
integratie  
Vanaf release 2.49 is het mogelijk om door middel van een integratie met de groepen 
functionaliteit van Office 365, samen te werken aan opdrachten en hierover te communiceren. 
 
Doel  
In de dagelijkse lespraktijk is het noodzakelijk te kunnen samenwerken aan projecten en 
opdrachten. Zowel voor studenten als docenten behoort dit tot een veel voorkomende dagelijkse 
activiteit. Door dit digitaal, tijd- en plaatsonafhankelijk voor studenten en docenten aan te bieden 
wordt het mogelijk dit op elk gewenst moment, op elke gewenste plek te gebruiken. Studenten 
werken vanuit het Portaal of hun eigen Office 365 omgeving samen aan opdrachten, chatten 
hierover onderling en leveren desgewenst gezamenlijk hun opdracht in. Docenten kunnen hier 
aan deelnemen als dat nodig is.  
Er kan, indien gewenst, tijdens de les gebruik van gemaakt worden, maar ook buiten de lestijd 
kan er verder gewerkt en gechat worden. Deze functionaliteit past perfect in een blended learning 
omgeving. De link die gelegd wordt met het vak waar de opdracht toe behoort, zorgt voor een 
integrale omgeving met overzicht voor de student waar hij zich bevindt in zijn leerproces en 
overzicht voor de docent met betrekking tot zijn vak en de voortgang van zijn studenten. 



 
Algemeen 
Om hier als onderwijsinstelling mee van start te kunnen gaan, is er een aantal randvoorwaarden 
waaraan voldaan dient te worden.  
Allereerst is het belangrijk te controleren of Microsoft Azure en de juiste Microsoft 365 licenties in 
huis zijn. Voordat u deze functionaliteit in gebruik kunt nemen, dient u te checken of uw 
licentiestructuur hiervoor toereikend is. 
Is deze check gedaan dan zijn de volgende stappen te nemen om e.e.a. goed te laten werken: 

1. vink onder Landelijk Beheer de module ‘Koppeling met Microsoft Azure AD’ aan; 
2. als administrator in Eduarte onder Beheer, Module-instellingen het Domain zetten bij de 

‘Microsoft Azure AD Configuratie (t.b.v. single sign on)’; 
3. medewerkers selecteren en bij accounts Microsoft Azure UPN koppelen; 
4. deelnemers selecteren en bij personalia, Selfservice Account Microsoft Azure UPN 

koppelen. 
 
Docent en studenten werken samen aan opdrachten en projecten 
De docent heeft in zijn Docentenportaal een nieuwe linkermenu optie gekregen genaamd 
‘samenwerken’. Dit is een overzichtsscherm van de samenwerkruimtes van de docent. Hier kan 
de docent een ruimte aanmaken om met de studenten in deze groep te kunnen samenwerken 
aan opdrachten.  
 
Dit betekent concreet dat de docent en studenten een gesprek op kunnen zetten binnen deze 
ruimte en bestanden kunnen toevoegen. Het aanmaken (en verwijderen en aanpassen) van deze 
samenwerkruimtes werkt door in het Portaal van de studenten en de docenten, alsmede in Office 
365.  
 
In de samenwerkruimte zien de gebruikers een lijst met deelnemers aan deze ruimte in het eerste 
tabblad. In het tweede tabblad ‘bestanden’ is het mogelijk bestanden te openen, bestanden toe te 
voegen aan de samenwerkruimte en te verwijderen uit de samenwerkruimte. In het derde tabblad 
‘gesprekken’ zien de gebruikers in deze ruimte de lopende gesprekken en kunnen er desgewenst 
aan deelnemen. Een nieuw gesprek kan eveneens vanuit hier gestart worden. 
 

 
De docent kan samenwerkruimtes “los” aanmaken, bijvoorbeeld ten behoeve van een project. 
Ook kan hij een ruimte aanmaken bij een studiewijzer en bij thema's uit de studiewijzer. Als hij 
voor deze optie kiest, kan hij later altijd nog deelnemers (studenten en/of docenten) toevoegen. 
 
Het aanmaken van een samenwerkruimte zorgt er dus automatisch voor dat er bij Office 365 een 
groep wordt aangemaakt. Als de docent in het portaal medewerkers en participanten toevoegt 
aan de studiewijzer of thema, worden deze ook bij de bijbehorende Office365 groep toegevoegd 
(mits deze personen een gekoppeld Office-account hebben).  
 
 
 



Voor de student werkt dit overeenkomstig. 
De student heeft in zijn Studentenportaal ook deze nieuwe linkermenu optie ‘samenwerken’ 
gekregen. 
Als de student hierop klikt, ziet hij hetzelfde overzicht van de samenwerkruimtes als de docent 
met dezelfde tabbladen. 
Hij kan alle bestaande gesprekken zien, hieraan deelnemen en een nieuw gesprek starten. Hij 
kan bestanden toevoegen en verwijderen. 
 
 

EduArte kort nieuws 
 
Winnaar ‘Beste studiewijzer’ EduArte klantendag 14 maart 
Voor diegenen die mee hebben gedaan aan de Studiewijzer workshop op de EduArte klantendag 
staat hieronder de winnaar vermeld van de ‘Beste studiewijzer 14-03-2017’. 
 
And the winner is: 
 
Studiewijzer ‘Tuinaanleg’, gemaakt door de heer R. Hodzelmans en  
mevrouw I. Kooijman. 
 
De prijs, een powerbank ‘powered by EduArte’, wordt naar jullie opgestuurd. 
Dank allen voor jullie creativiteit en enthousiasme! 
 

 
 
 

EduArte Communicatie 
 
DUO congres 
Op het MBO congres van DUO op 22 mei jl. bent u bijgepraat over de vele projecten die 
momenteel gaande zijn. Als marktleider in het MBO zijn wij hier nauw bij betrokken.  
 
 
 
 
 



Een greep uit de landelijke initiatieven en overleggen waar Educus bij betrokken is. 
 Leveren van vooropleidinggegevens na aanmelding: het is de bedoeling om al in eerder 

stadium als ROC gegevens van de vooropleidingen van studenten te ontvangen van DUO, 
om zo het intakeproces beter uit te kunnen voeren. Hiervoor worden momenteel de juridische 
implicaties onderzocht. 

 Na het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs, zal het voortgezet onderwijs en VAVO de 
derde sector zijn die overgaat op een BRON uitwisseling op basis van real-time bericht 
uitwisseling. We participeren in de werkgroep die als doel heeft om per 01-01-2019 over te 
gaan naar het nieuwe BRON. Ook hier zullen we de betrokken klanten begeleiden tijdens de 
livegang.  

 Keuzedelen blijven de gemoederen bezig houden. De module Onderwijslogistiek biedt hier 
ondersteuning voor. Met SBB namens het ministerie zijn we in gesprek over verbeteringen in 
het uitleveren van de kwalificatiedossiers en keuzedelen.  

 RIO: Iedere instelling heeft een eigen BRIN nummer. Op basis hiervan krijgt de instelling ook 
weer de bekostigingsinformatie terug. Dit is grofmazig. Daarom is het initiatief RIO gestart, 
dat staat voor Register Instellingen en Opleidingen. Dit met als doel om eigen 
organisatorische eenheden te kunnen opvoeren bij DUO en daar op termijn ook met DUO 
mee kunnen uitwisselen, op het gebied van alle processen en applicaties. In eerste instantie 
zal dit toegepast gaan worden in de BRON-uitwisseling MBO. 

 De Educatieve Content Keten: dit initiatief heeft als doel om op een veilige en transparante 
manier alle leveranciers in het leerproces op elkaar aan te sluiten. Een belangrijke 
consequentie van dit project zal zijn dat elke MBO student een uniek nummer krijgt, waarmee 
binnen de keten uitgewisseld wordt, het zogenaamde ECK-ID. Dit is een stuk veiligere 
oplossing dan uitwisseling op basis van BSN. EduArte zal een identiteitsprovider worden in 
deze keten. Dus de plek waar het proces begint en waar een ECK-ID uitgegeven kan worden. 

 
Kortom, we zijn druk bezig om u als EduArte klant bij deze overleggen te vertegenwoordigen en 
er voor te zorgen dat uw organisatie probleemloos kan werken. 
 
 
Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, voor het maken van een 
afspraak of het aanvragen van een presentatie, neem contact op met Educus: 
  
Geke van Dijk, Geke.vandijk@educus.nl 

 
 

 
   

 

     

 
 


