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Eduarte Student  
 
Inloggen 
Als student kan ik inloggen in de app en mijn school kiezen. Het inloggen en kiezen van de 
school hoef ik alleen de eerste keer te doen zodat ik de volgende keer direct in de app kan 
komen. 
 
Agenda en rooster 
Als student kan ik mijn agenda van vandaag zien. Dit is een overzicht met daarin al mijn 
afspraken voor vandaag. Ik zie mijn les (lesuur, begin – en eindtijd, docent, vak en locatie). 
Ik zie mijn afspraak (omschrijving, begin – en eindtijd, locatie en organisator). 
Als student kan ik door mijn agenda navigeren, vooruit en achteruit, zodat ik snel een andere 
afspraak kan inzien. 
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Resultaten 
Als student kan ik in een overzicht per vak mijn laatst behaalde resultaat en het eindresultaat 
zien. Het betreft resultaten van het huidige schooljaar. Ik kan per resultaat zien of het resultaat 
nieuw is vergeleken met de laatste keer dat ik mijn resultaten heb bekeken. Als ik doorklik op 
een resultaat zie ik detailinformatie over dat resultaat (toetscode, toetssoort, status, pogingen, 
datum behaald). Ik kan per vak de resultaten zien die ik in het huidige schooljaar heb behaald. 
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Berichten 
Als student zie ik een overzicht van berichten die aan mij, of aan de groepen waarvan ik deel 
uitmaak, gestuurd zijn. Ik kan de volledige inhoud van het bericht raadplegen. Ik kan zien of een 
bericht nieuw is vergeleken met de vorige keer dat ik de berichten heb geraadpleegd. 
Ik kan een bericht verwijderen. 
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Personalia 
Als student kan ik mijn personalia inzien (naam, geboortedatum, studentnummer, mobiel 
nummer, emailadres, adressen). Een aantal van deze gegevens kan ik ook wijzigen. 
 

     
 
Huiswerk en toetsen 
Als student kan ik in mijn agenda zien bij welke les ik huiswerk heb en / of een toets. Ik kan 
doorklikken voor detailinformatie over dit huiswerk en / of de toets. 
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Werklijst 
Als student heb ik de beschikking over mijn werklijst met alle taken die voor mij klaar staan. 
Opdrachten, studietaken, huiswerk en toetsen. 
Ik kan hier op doorklikken voor detailinformatie. 
 

 
 
 
Absentiemeldingen 
Als student kan ik via mijn app een absentiemelding doen via een nieuwe optie in mijn menu op 
dezelfde manier als in mijn Studentenportaal. 
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Branding van de app door uw onderwijsinstelling 
U kunt als onderwijsinstelling 1 of 2 kleuren aanbrengen in de Studentenapp. 
In Eduarte onder beheer > Organisatie-eenheden > Bewerken > Branding toevoegen kunt u per 
organisatie-eenheid een logo en kleurstelling inrichten die effect zal hebben op de layout van 
het studentenportaal. Hier upload je een logo (afmetingen 127x40, extensie .png of .jpg) en kies 
je de kleuren van de headers en de icoontjes.  
 

   


