Functionele beschrijving Eduarte Portalen en DLL
Docentenportaal
Versie 2.50
Woord vooraf
Om de Eduarte Portalen en Digitaal leren en Lesgeven in al zijn functionaliteiten goed te kunnen
inzetten is het in de inrichting van Eduarte van belang dat de onderwijsproducten die in het
roosterprogramma worden gebruikt, dezelfde zijn als de onderwijsproducten die in Eduarte
worden gebruikt. We realiseren ons dat dat nog niet op iedere instelling zo is ingericht, vandaar
ons advies. Voor meer informatie kunt u uw Eduarte consultant uiteraard raadplegen.
Bij items uit het linkermenu en uit de tabbladen van de verschillende portalen is aangeven
welke modules van Eduarte geraakt worden met functionaliteit uit deze menu-items. Het wil
niet zeggen dat het hele menu-item of tabblad bestaat uit functionaliteit van deze genoemde
module(s).
Tip: Als u gaat communiceren over het in gebruik nemen van 1 of meerdere van onze portalen
via werkinstructies met url’s, kan het voorkomen dat de url’s via Word niet goed werken. Advies
is om een pdf bestand te sturen, dit werkt in alle gevallen.

Docentenportaal functionaliteiten en processen
Algemeen
Ik heb als gebruiker van het docentenportaal een knop in het linkermenu om SSO naar Eduarte
te gaan. Daarnaast is mijn kruimelpad (groene balk), hiermee navigeer ik door het portaal op
het moment dat ik functionaliteit heb aangeklikt.
Ik heb links onderin een knop naar mijn profiel. Op dit scherm kan ik:
 In het (default) tabblad ‘account’ de taal in de applicatie aanpassen van Nederlands naar
Engels.
Mijn Microsoft account koppelen. Door op ‘Koppelen’ te klikken. Hiermee leg ik de relatie
naar mijn Microsoft Office 365 account t.b.v. het samenwerken en communiceren in het
kader van de studiewijzer.
Mijn wachtwoord wijzigen. Dit recht is per rol instelbaar.
Kiezen om two factor authenticatie in te stellen door op ‘instellen’ te klikken.
 In het tabblad ‘personalia’ mijn persoonlijke informatie inzien en mijn contactgegevens
inzien (mailadres direct aanklikbaar) en bewerken. Dit is autoriseerbaar in Eduarte per
contactgegevensoort.
Naast mijn profielknop heb ik een uitlogknop.
Dashboard
Op mijn dashboard zie ik als docent in de tab ‘dashboard’:
1. Een overzicht van mijn afspraken van vandaag. Als ik klik op een les ga ik direct naar de
detailinformatie van de betreffende les.
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2. Notificaties van nog in te voeren presentie, doorklikbaar om dit proces in te gaan / af te
werken.
3. De melding ‘Er is/zijn een/meerdere gewijzigde opdracht/opdrachten’. Dit geeft een
indicatie voor de docent dat er nieuw ingeleverde versies van opdrachten zijn gedaan door
één of meerdere studenten. Door hierop te klikken komt de docent direct in zijn
opdrachtenoverzicht en ziet hij de wijzigingen d.m.v. groene bolletjes en kan hij direct
beoordelen.
4. Als mentor zie ik bovendien: notificaties in het kader van OLS:
- als er in de afgelopen 5 dagen een onderwijsperiode voor keuzevakken is begonnen die
relevant is
- als er binnen 5 dagen een relevante onderwijsperiode afloopt waarbij ze nog keuzes
moeten goedkeuren
5. Als mentor zie ik bovendien: notificaties van goed te keuren verlofaanvragen, doorklikbaar
om dit proces in te gaan / af te werken.
6. Als mentor zie ik bovendien: verzuimsignalen volgens de verzuimrapportage, doorklikbaar
om dit proces in te gaan / af te werken.
7. Als mentor zie ik bovendien: notificaties van goed te keuren absentiemeldingen,
doorklikbaar om dit proces in te gaan / af te werken. Er verschijnt een pop-over met de
naam van de betreffende student, wie de melding gedaan heeft en wanneer, wie (het
laatst) bewerkt heeft en een (optioneel) opmerkingenveld.
8. Beknopte informatie over het programma van de volgende dag, doorklikbaar om in je
agenda uit te komen.
Op mijn dashboard kan ik als docent in de tab ‘dossiermeldingen’:
 Een notitie of incident aanmaken bij een (groep) studenten. Ik zie alle studenten die
vallen onder de organisatie eenheid waar ik als docent een aanstelling heb. Ik kan
bewerken en verwijderen. Deze items komen onder de dossierpagina van de student te
staan en zijn (mits aangegeven en / of geautoriseerd) zichtbaar voor de student, de
mentor en de docent.
 Ik heb een filteroptie op deze dossiermeldingen:
o Studenten (mijn/overige/alle)
o Datum vanaf
o Datum t/m
o Studentnaam/nummer/geboortedatum
o Type (notitie/lesnotitie/incident)
Op mijn dashboard heb ik als docent ook een tab ‘workflow’. Hier zie ik alle voor mij relevante
workflow-taken. Deze zijn alleen te lezen, niet aan te klikken. In Eduarte zijn de taken af te
handelen.
Ik kan via beheer in Eduarte eigen dashboardafbeeldingen (laten) uploaden en instellen
(Beheer, organisatie-eenheden, kies een organisatie eenheid, rechts onderin is de mogelijkheid
om dashboardafbeeldingen te uploaden).
Agenda (Module Participatie)
 In mijn agenda zie ik als docent mijn agenda met een overzicht van de afspraken per
week (bladeren in de weken is mogelijk). Ik heb een datumzoeker tot mijn beschikking
om naar een specifieke dag te navigeren.
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Ik heb de mogelijkheid de agenda-weergave te veranderen: lijst-weergave, werkweekweergave of week-weergave. Ik kan hier de mogelijkheid om lesuren te zien aan en
uitzetten. In de (werk)week-weergave zie ik of er presentie is geregistreerd voor de
betreffende les (wel of geen groen vinkje).
Ik kan in de lijstweergave door het zetten van een vinkje de lijst beperken tot lessen
waar huiswerk bij hoort (alles, huiswerk en toets, alleen huiswerk, alleen toets).
Ik kan doorklikken op de afspraak en dan zie ik details van de afspraak. Ik kan de
afspraak bewerken en via de knop rechts bovenin en heb dan de bewerkmogelijkheid
alsmede een knop om de afspraak te verwijderen (apart autoriseerbaar voor
roosterafspraken), met een waarschuwing of ik hiermee door wil gaan. Ik kan annuleren
of opslaan. Ik kan hier de al ingevulde presentie registreren of bekijken (en als dat nog
geoorloofd is kan ik dit aanpassen).
Ik kan hier doorklikken via ‘les’. Ik kom dan in mijn lespaneel.
o Hier zie ik detailinformatie over de les. Aan de rechterkant bevindt zich het
agenda-icoon, ik kan zien in welke les ik zit en navigeren naar een andere les.
o Ik kan de presentie registreren als dat nog niet gedaan is of bekijken. Ik kan
vervolgens doorklikken op de studenten die in deze lijst staan. Ik zie in een popup naam en mailadres en ik kan klikken op ‘profiel’ of ‘sluiten’. Als ik klik op
‘profiel’ klik kom ik default op de profielpagina van de student met bovenin de
tabbladen die ik mag zien (maximaal profiel, dossier, keuzevakken, portfolio).
o Ik kan door te klikken op ‘huiswerk’ hier ook huiswerk bijvoegen bij de les (titel
en omschrijving) en / of huiswerk importeren. Bijgevoegd huiswerk kan ik
bewerken en verwijderen. Ik kan meerdere huiswerkitems aanmaken bij 1 les.
Ik kan meegeven dat het een toets betreft. Aan de rechterkant bevindt zich een
agenda-icoon, ik kan hier navigeren in de tijd naar elke les met dezelfde naam
om zo snel huiswerk op te geven. Ik kan altijd terug naar de huidige les door
hier op te klikken.
Als ik klik op huiswerk importeren , kan ik hier al het huiswerk dat ‘zweeft’ door
roosterwijzigingen, oppakken en toewijzen aan de juiste les.
o Ik kan hier door te klikken op het tabblad ‘studiewijzers’, alle voor deze les
relevante studiewijzers zien en hier naar doorklikken.
o Ik kan hier door te klikken op het tabblad ‘lesnotities’ alle notities zien die bij
deze les zijn ingevoerd. Ik zie de invoerdatum, auteur, deelnemers, inhoud en
of het getoond mag worden aan de betreffende student(en). Ik kan bewerken
en verwijderen.
Ik kan hier door te klikken op toevoegen rechtsboven een notitie invoeren bij deze les.
Ik kan hier studenten aanvinken (alles in 1 keer ook mogelijk), ik kan een toelichting
geven en bepalen of ik de notitie wel of niet wil tonen aan de student(en). Deze items
komen onder de dossierpagina van de student te staan en zijn (mits aangegeven en / of
geautoriseerd) zichtbaar voor de student, de mentor en de docent.
Ik kan een nieuwe afspraak aanmaken in mijn agenda. Dit wordt niet een les in het
rooster.
Ik kan hier participanten / groepen aan toevoegen (keuze binnen mijn organisatie
eenheid).
Ik kan aan een bestaande roosterafspraak participanten / groepen toevoegen (keuze
binnen mijn organisatie eenheid).
Ik kan de presentie voor een (zieke / afwezige) collega invoeren. Ik klik op de dag, zoek
de betreffende collega, zie zijn of haar lessen en kan kiezen of ik de presentie wil gaan
invoeren.
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Stage
Als ik naast de rol van docent ook de rol van stagebegeleider heb, zie ik in mijn linker menu de
tab ‘stage’.
Als ik hierop klik zie ik een overzicht van mijn stagiairs, het stagebedrijf, de status van de
stageovereenkomst en de begindatum van de stage volgens de overeenkomst.
Ik heb rechts een filteroptie op status (matching, voorlopig, volledig, overeenkomst afgedrukt,
definitief, beëindigd, afgemeld, afgewezen), stagiair, BPV bedrijf, begindatum met datepicker.
Rechts bovenin heb ik de mogelijkheid ‘Stagewijzer koppelen’. Als ik hierop klik kan ik de
relevante stagewijzer koppelen aan 1 of meerdere stagiaires van mij. Deze stagiaires zien de
voor hen relevante stagewijzers met stageopdrachten.

Vanuit dit scherm kan ik doorklikken op een stagiair en kom ik in een scherm met 4 tabbladen.
 Default kom ik in het stage logboek van de betreffende student. In dit scherm kan ik:
o Het logboek per week zien met de omschrijving van de werkzaamheden per
dag, het aantal gemaakte uren per dag en de gemoedstoestand van de stagiair
tijdens deze werkzaamheden.
o De uren per dag en per week wel (mijn naam komt hier te staan) of niet
accorderen. Bij accordering worden deze in Eduarte getoond als aparte
geaccordeerde BPV uren bij de aan-en afwezigheidoverzichten.
De functionaliteit werkt tot 30 dagen naar beëindigingsdatum van de betreffende BPV.
 Onder de tweede tab ‘algemeen’ kan ik:
o Naam van de student zien.
o Een afspraak inplannen met de student met dezelfde mogelijkheden als een
afspraak plannen in de agenda. Ik kan hier participanten aan toevoegen en
aangeven of de praktijkopleider uitgenodigd moet worden voor dit gesprek. Als
de afspraak heeft plaatsgevonden krijg ik hier een melding ‘gespreksformulier
invullen’. Als ik hier op klik kan ik het verslag van het gesprek maken door het
formulier in te vullen zoals dat ook bij dossier mogelijk is. Ik kan hier aangeven
of het getoond mag worden aan de student en ik kan een bestand toevoegen.
 Onder derde tab ‘dossier’ (Module DBS) kan ik:
o Gesprekken, begeleidingsformulieren (en formulieren templates) en notities
inzien, aanmaken, bewerken, verwijderen (met de juiste autorisatie), alleen als
ze behoren tot de BPV begeleiding.
o Aangeven of het getoond moet worden aan de student. Zie voor uitgebreide
informatie over templates in Eduarte.
o Ik heb rechts een filter tot mijn beschikking waarmee ik kan filteren op type
(gesprek, notitie, lesnotitie, formulier).
 Onder de vierde tab ‘info’ kan ik zien van deze student (is dezelfde pagina die de
student zelf ook tot zijn beschikking heeft):
o Informatie zien over het stagebedrijf waar deze student werkzaam is, de
praktijkopleider van het bedrijf, alsmede de onderwijsbegeleider.
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o Vordering van de stage met geplande en gerealiseerde / geaccordeerde uren.
o Naam student.
o Studentnummer.
o Geboortedatum.
o Contactgegevens.
o Mentor.
o Opleidingsgegevens.
o Cohort.
Onder de vijfde tab ‘Stagewijzer’ vind ik de stagewijzers die relevant zijn voor deze
stagiaire. Ik kan doorklikken naar de opdrachten die hierbij horen en ga dan
rechtstreeks naar mijn ‘Opdrachten’ menu optie. Via Eduarte kan de BPV coördinator in
bulk / collectief stagewijzers koppelen aan BPV’s.

Op deze manier kan ik als onderwijsbegeleider volgen wat de student aan werkzaamheden
verricht op de stageplek, hoe het gaat en hoeveel uren er worden gewerkt door de stagiair.
Door het accorderen van uren worden de BPV uren in Eduarte getoond en kunnen op deze
manier verantwoord worden. Ik kan stageopdrachten verstrekken aan mijn stagiairs en deze
uitserveren in de tijd. Ik kan ingeleverd werk bekijken en feedback geven.
Mentor
Als ik als naast de rol van docent ook de rol van mentor/onderwijsbegeleider heb, zie ik in mijn
linker menu de tab ‘mentor’.
Als ik hierop klik zie ik twee tabbladen: ‘studenten’ en ‘keuzevakken’.
Als ik klik op het tabblad ‘keuzevakken’ (Module OLS) kom ik in een overzichtsscherm van al
mijn mentorstudenten die keuzes hebben (al dan niet verplicht) in het kader van hun
onderwijsprogramma. Dit kunnen bijvoorbeeld keuzedelen zijn. Rechtsboven kan ik klikken op
‘goedkeuren’. Hier kan ik als mentor de open aanvragen collectief goedkeuren door deze aan te
vinken en op goedkeuren te klikken.
Er zijn drie statussen te zien op deze overzichtspagina;
1. Aangevraagd. Hier zie ik de naam van de student en de aangevraagde keuze.
2. Open. Hier zie de naam van de student, hoeveel van zijn keuzes de status goedgekeurd,
afgekeurd en open hebben en of de planner akkoord is.
3. Compleet. Hier zie ik de naam van de student en de status goedgekeurd, afgekeurd (dit
is hier altijd 0) en open (dit is hier altijd 0) en of de planner akkoord is.
Bij 2. En 3. Is doorkikken mogelijk. Zie verder hieronder onder het zevende tabblad
‘keuzevakken’.
Default kom ik in het overzicht ‘studenten’. Hier heb ik een overzicht van mijn mentorstudenten
met verlof / absentiemeldingen en klas/groep waarin de student zit.
Ik heb een filteroptie aan de rechterkant met filtering op klas/groep, status verlofaanvragen en
status absentiemeldingen.
Ik heb een kolommenkiezer aan de rechterkant waarmee ik kolommen kan aan en uitzetten.
Opties zijn naam, bijzonderheden, verlof/absentie, groepen. Ik kan door drag & drop de
volgorde van de kolommen hier bepalen.
Via mijn agenda kan ik gesprekken plannen (afspraaktype BPV) met mijn mentorstudenten. Dit
komt ook direct in de agenda van de student terecht.
Vanuit dit scherm kan ik door klikken op een mentorstudent en kom ik in een scherm met 6
tabbladen.\
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Default kom ik op het eerste tabblad ‘profiel’, hier kan ik:
 Het profiel van de student zien zoals de docent dit ziet met als extra de mogelijkheid om
een bestand te uploaden / verwijderen.
Onder de tweede tab ‘dossier’ (Module DBS) kan ik (afhankelijk van autorisatie):
 Een overzicht zien van alle dossieritems (ook gesprekken / begeleidingsformulieren/
(les)notities / incidenten zonder traject worden hier getoond). Door te klikken op een
gesprek / (les)notitie / incident kan ik deze inzien en bewerken. Ook de bijlage kan ik
inzien.
 Rechts bovenin een nieuwe notitie en/of een nieuw (begeleidings)formulier aanmaken.
 Aangeven of het dossieritem getoond moet worden aan de student.
 Afhankelijk van de formulieren (templates) en de autorisatie en het eigenaarschap;
invullen, bestanden bijvoegen / verwijderen etc.
 De actieve groepen zien waar de student in zit, gekoppeld aan mij als docent / mentor.
 Ik heb rechts een filter tot mijn beschikking waarmee ik kan filteren op traject en type
(gesprek, notitie, lesnotitie, incident, formulier).
Onder het derde tabblad ‘resultaten’ (Module Resultaten +) kan ik:
 Filteren op verbintenis.
 Filteren op fase.
 De resultaten formatief en summatief zien van de student. Als ik klik op een vak (met of
zonder resultaat) zie ik de onderliggende resultaatstructuur met bijbehorende toetsen
(zoals aangemaakt in Eduarte) met of zonder ingevulde resultaten. Ik zie hier ook het
bovenliggende gemiddelde resultaat. Niet definitieve resultaten zijn cursief.
Onder het vierde tabblad ‘presentie’ (Module Participatie) kan ik:
 Onder de tab ‘weekoverzicht’ van een student per dag per les zien of de student
aanwezig of aanwezig is geweest.
Ik kan doorklikken op een melding en ik zie de datum, aanwezig/afwezig (reden van
afwezigheid indien van toepassing) en tijd.
Ik kan navigeren in de tijd
 Onder de tab ‘absentiemeldingen’ per week de absentiemeldingen zien die de student
zelf heeft aangevraagd / ingediend en de omschrijving van de melding. In Eduarte is in
te stellen dat de mentor een mail krijgt op het moment dat een student zich absent
heeft gemeld.
 Onder de tab ‘verlof’ de verlofaanvragen zien met begin – en einddatum, status en
toelichting. Bij doorklikken krijg ik extra detailinformatie over eindtijd en eventuele
opmerkingen. Ik kan de begindatum op of af laten lopen.
Onder het vijfde tabblad ‘algemeen’ zie ik:
 Studentnaam en foto, eventuele verlof / absentiemeldingen met detailinformatie zoals
beschreven onder het kopje dashboard, die door de student zelf zijn gedaan. Deze
kunnen hier afgehandeld worden.
Onder het zesde tabblad ‘documenten’ zie ik:
 Alle administratieve documenten van de student. Ik kan deze openen en verwijderen.
Rechts bovenin deze pagina heb ik de mogelijkheid via de knop ‘nieuw’ om een
document toe te voegen. Ik kan aangeven om welk documenttype het gaat, een
omschrijving geven en het bestand toevoegen.
 Ik heb een filteroptie waar ik kan filteren op dossiertype (administratief, pedagogisch),
documentcategorie en documenttype.
Onder het zevende tabblad ‘keuzevakken’ (Module OLS) zie ik:
 Een chart met de totalen aan BOT, BPV en zelfstudie uren van de keuzes van deze
student.
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De keuzes (pakketten en / of losse keuzes) onder elkaar in het kader van het
onderwijsprogramma die de student al dan niet verplicht heeft. Bij een keuzepakket
heb ik een knop waarmee ik de keuze kan maken en later wijzigen. Per keuze zie ik de
naam van het keuzevak of keuzevakken in het pakket, BOT, BPV, zelfstudie uren,
periode waar de keuze betrekking op heeft en de status. Door er op te klikken kan ik de
keuze goed of afkeuren. Heb ik dat al gedaan, dan kan ik de keuze inzien en / of
wijzigen.
Onder het achtste tabblad ‘portfolio’ zie ik de portfolio’s waarvan de student heeft aangegeven
dat ik ze mag inzien. Ik kan door te klikken op het portfolio, deze bekijken.
Op deze manier kan ik als mentor de leerling op de juiste manier begeleiden en volgen. Ik heb
overzicht van zijn voortgang op het gebied van resultaten, ik heb overzicht van zijn aan- en
afwezigheid, ik heb toegang tot zijn dossier met begeleidingsinformatie en relevante
documenten, ik kan begeleidingsformulieren en gesprekken aanmaken en toevoegen en ik kan
tot slot de keuzes in het onderwijsprogramma van de student begeleiden en monitoren, ik kan
portfolio’s inzien.
Studiewijzers (Module Digitaal Leren en Lesgeven)
Als ik in het linker menu klik op ‘ Studiewijzers’ zie ik hier een overzicht van studiewijzers
waarvan ik eigenaar, auteur en / of mede auteur ben. Ik zie de naam, het type (template,
studiewijzer, stagewijzer) en de status (openbaar, in bewerking) van de studiewijzers. Door te
klikken open ik de betreffende studiewijzer. Met de filter rechtsboven kan ik filteren op:
 Alle studiewijzers / actieve studiewijzers
 Type: Template / studiewijzer / stagewijzer
 In bewerking / openbaar
 Eigenaar / auteur
 Naam van de studiewijzer
 Onderwijsproduct waaraan gekoppeld is (niet verplicht)
Ik kan rechtsboven een nieuw template of nieuwe studiewijzer of stagewijzer aanmaken,
waarbij alleen de naam verplicht is en de rest optioneel. Ik kan rechtsboven verwijderen.
Bij het aanmaken van een nieuw template kan ik aangeven:
 Naam
 Status: in bewerking / openbaar
 Voor wie, welke organisatie eenheden, welke onderwijsproducten
 Zichtbaarheidsperiode
 (Mede)auteur(s)
 Participanten koppelen
Vervolgens kan ik thema’s en taken toevoegen op dezelfde manier als bij een studiewijzer, zie
hieronder.
Bij het aanmaken van een nieuwe studiewijzer kan ik aangeven:
 Naam
 Status: in bewerking / openbaar
 Zichtbaarheidsperiode
 (Mede)auteurs(s)
 Onderwijsproducten koppelen
 Participanten koppelen
 Mogelijkheid om een samenwerkruimte aan te maken bij deze studiewijzer.
Vervolgens kan ik 1 of meerdere thema‘s toevoegen met een naam en toelichting. In de
toelichting heb ik een tekst editor tot mijn beschikking.
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Hiermee kan ik de tekst aanpassen in grootte, lettertype, vetdruk-schuindruk-onderstrependoorhalen, tekstkleur aanpassen, quoten, opsommen / nummeren, uitlijnen, inspringen en
ongedaan maken.

Ik kan rechts bovenin het thema verwijderen. Ik kan de thema’s sorteren via een drag & drop
menu.

Ik kan een zichtbaarheidsperiode aangeven. Ik kan participanten toevoegen. Dit kan een subset
zijn van de participanten die op studiewijzer niveau zijn toegevoegd. Ik kan lesmateriaal
toevoegen in de vorm van bestanden en / of url’s en door te klikken op het toegevoegde
materiaal kan ik het weer verwijderen. Ik kan dit lesmateriaal bewerken via ‘Studiemateriaal
bewerken’. Ik kom dan in een scherm met de mogelijkheid om nieuw studiemateriaal toe te
voegen en het materiaal te sorteren door een drag &drop menu, de naam van het toegevoegde
item aan te passen, het materiaal te verwijderen. Het toegevoegde materiaal is in een preview
zichtbaar met de titel (origineel of aangepast).
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Ik kan door het gebruik van zichtbaarheidsperioden, subsets van participanten, toevoegen van
lesmateriaal (verrijking, herhaling, beeldmateriaal, talig materiaal) differentiëren op tempo,
lesstof, lesinhoud en manier van leren.
Ook op themaniveau kan ik hier een samenwerkruimte aanmaken.
Onder een thema kan ik 1 of meerdere taken aanmaken met naam en toelichting. Ik kan de taak
verwijderen. Ik kan een type taak aangeven: studietaak, inlevertaak, online taak) en een
deadline aangeven.
Ik kan lesmateriaal toevoegen in de vorm van bestanden en / of url’s. Deze zijn in een preview
zichtbaar.
 Met de knop ‘koppel toets’ onder ‘gekoppelde Eduarte toets(en) kan ik aan deze taak 1
of meerdere toets uit één van de beschikbare formatieve structuren behorende bij een
gekoppeld onderwijsproduct, aan deze taak koppelen. Deze koppeling zorgt ervoor dat
als ik deze taak ga beoordelen, het resultaat direct wordt weggeschreven in de
betreffende resultaatstructuur in Eduarte.
 Met de knop ‘koppel beoordelingsformulier’ kan ik een in Eduarte aangemaakt
beoordelingsformulier (via beoordelingsformulier templates en het toevoegen van vrije
velden) aan deze taak koppelen.
 Met de knop ‘koppel toets’ onder ‘gekoppelde online toets’ kan ik een toets die voor
mij klaarstaat in Quayn koppelen aan deze taak. De student ziet deze online toets bij
deze taak verschijnen.
 Door middel van een vinkje te zetten onder het kopje ‘plagiaat’, stel ik bij deze taak
plagiaatcontrole in. De student ziet bij deze taak verschijnen dat er sprake is van
plagiaatcontrole.
 In het geval van een stagewijzer krijg ik hier al docent de mogelijkheid om een vinkje te
zetten bij het kopje ‘beoordeling praktijkbegeleider’. Dit zorgt ervoor dat deze taak in
het Bedrijvenportaal van de praktijkopleider te zien is als een door de praktijkopleider
te beoordelen opdracht. Zie verder Bedrijvenportaal.
Rechts onderin sla ik op.
Een eenmaal gemaakte template of studiewijzer kan ik via mijn overzicht van studiewijzers
openen en vervolgens bewerken (verwijderen) en kopiëren als template of studiewijzer.
Zowel in de bewerkmodus als in de bekijkmodus heb ik de mogelijkheid bovenin om alles in te
klappen zodat ik alleen de meta informatie zie en de thema’s. Ik heb de mogelijkheid om alles
uit te klappen en dan zie ik alle thema’s en opdrachten tot in detail. Ik kan tot slot ook via ‘toon
thema’, een thema selecteren om daar direct heen te gaan. Hiermee is de studiewijzer
overzichtelijk om in te zien én te bewerken.
In de autorisatie van de rechten in Eduarte is apart aan te vinken:
 Stagewijzer
 Studiewijzer
 Studie / Stagewijzer template
 Studie / Stagewijzer beheer
Op deze manier is het mogelijk 1 meerdere ELO-beheerders aan te wijzen die een overzicht
heeft over alle aangemaakt studiewijzers en het zo beheersbaar kan houden.
Via het recht ‘template’ is het mogelijk 1 of meerdere personen verantwoordelijk te maken voor
een meer eenduidige opzet van studiewijzers binnen de instelling of een onderdeel daarvan, als
dat gewenst is.
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Opdrachten (Module Digitaal Leren en Lesgeven)
In het linker menu onder deze tab zie ik een overzicht van alle uitgezette taken behorende bij
mijn studiewijzers (waarvan ik eigenaar of mede auteur ben). Ik zie de naam, participanten,
bijbehorende studiewijzer (dit is een aanklikbare link naar de betreffende studiewijzer),
deadline (oplopen of aflopend), type taak, vakken, status (hoeveel procent is gestart, bezig of
klaar), gekoppelde onderwijsproducten, gekoppelde participanten (groepen), datum laatste
wijziging, afgerond ja/nee.
Ik heb rechts een kolommenkiezer tot mijn beschikking met al deze opties. Ik kan hier de
volgorde van de kolommen bepalen.
D.m.v. groene bolletjes voor de opdracht zie ik de opdrachten waar nieuwe versies op zijn
ingeleverd door 1 of meerdere studenten.
Ik kan rechts ook filteren op studiewijzer, vak, student, groep, type taak.
Als ik klik op een taak, kom ik in een overzichtsscherm met alle participanten en de voortgang
van deze taak met onderaan de pagina de beschrijving van de taak met de deadline. Bovenaan
zie ik een statusbalk van deze opdracht (nog niets gedaan (donkergrijs), ingeleverd (groen),
afgerond (lichtgrijs).
Rechts bovenin deze pagina kan ik de taak collectief afronden (en ongedaan maken), dit kan
uiteraard ook per participant.
Het overzicht van participanten toont: status (groen bolletje betekent nieuw ingeleverde
versie), afgerond (ja / nee), naam (achternaam oplopend of aflopend), groep, feedback,
resultaat, datum laatste wijziging.

Als ik klik op een participant, zie ik de foto en naam van deze student en de groepen waartoe hij
/ zij behoort. Ik zie daaronder de door de student ingeleverde versie(s) van de taak met de
datum van laatste wijziging. Hier kan ik via de knop ‘afronden’ rechts bovenin, de taak voor deze
student afronden.
Door te klikken op een ingeleverde versie, kan ik zien de bijgevoegde bestanden, deze kan ik
openen. Ik zie de toelichting van de student. Ik zie indien er een toets is gekoppeld aan deze
opdracht, rechtsbovenin een knop ‘beoordelen’. Als ik hierop klik kan ik de opdracht
beoordelen in de schaal van de gekoppelde toets uit de resultaatstructuur in Eduarte. Ik kan
hier een opmerking bij plaatsen. Dit wordt uiteraard direct weggeschreven op de juiste plaats in
de resultaatstructuur.
Ik zie rechts onderin de knop ‘geef feedback op deze poging’. Als ik hierop klik kan ik een
resultaat invoeren en daarbij feedback / toelichting geven. Als er een beoordelingsformulier
(met vrije velden) is gekoppeld aan deze opdracht, kan ik deze velden hier invullen. Als ik dit al
eens gedaan heb, zie ik die onder de toelichting van de student staan en kan ik via de knop
‘bewerken’ dit nog aanpassen.
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De tijd die je hiervoor hebt wordt aangegeven, na verstrijken verdwijnt de knop ‘bewerken’. Als
het een stagewijzer betreft is hier de naam van de feedbackgever zichtbaar.

Op deze manier kan ik als docent, samen met mijn collega (vak)docenten mijn vak en curriculum
vormgeven in inhoud, in de tijd, in vorm en naar doelgroep. Ik kan mijn studenten monitoren op
dit gebied, feedback geven en beoordelen.
Samenwerken
De menu-optie ‘samenwerken’ wordt toegelicht in het document ‘Beschrijvingen Portfolio en
Samenwerken en communiceren met Office 365 integratie’.
Mijn groepen
Als docent zie ik in mijn linker menu een overzicht met mijn groepen waar ik als docent aan
gekoppeld ben met de code (volgorde aan te passen), naam en vakcode(s), alsmede een
verwijder mogelijkheid. Ik heb rechts een filteroptie op groep en vak.
Rechtsboven op de pagina kan ik op ‘groepen toevoegen’ klikken. Er opent zich een scherm
waar je groepen op naam en code kunt zoeken en kunt toevoegen aan jou als docent.

Als ik klik op de groep onder het vak zie ik bovenaan de tabbladen: ‘studenten’, ‘resultaten’, en
‘presentie’, keuzevakken’ en ‘vakken’.
Ik kom default in het tabblad ‘studenten’, hier kan ik:
 Een overzicht zien van de studenten in deze groep, studentnummer en de
hulpmiddelen die ze mogen gebruiken. Rechts heb ik een filter om een vak te kiezen.
 Doorklikken op de student om vervolgens op een scherm met drie tabbladen uit te
komen.
o Default kom ik op de profielpagina van de student waar ik zie:
 Studentnummer
 Telefoonnummer
 Emailadres (direct aanklikbaar)
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o

o
o

 Adres
 Mentor
 Opleiding
 Geboortedatum
 Bijzonderheden met al dan niet bijbehorende hulpmiddelen
Ik kan klikken op het tweede tabblad ‘dossier’ (Module DBS), hier kan ik afhankelijk
van autorisaties en rechten, op dezelfde manier als de mentor /
onderwijsbegeleider:
 Dossieritems bij deze student zien, ik kan doorklikken voor detailinformatie,
bewerken, verwijderen.
 Rechtsbovenin een nieuw dossieritem aanmaken (notitie en / of
(begeleidings)formulier).
 Ik heb rechts een filter tot mijn beschikking waarmee ik kan filteren op traject
en type (gesprek, notitie, lesnotitie, incident, formulier).
Ik kan klikken op het derde tabblad ‘keuzevakken’. Dit werkt op dezelfde manier als
het tabblad ‘keuzevakken’ voor de mentor.
Ik kan klikken op het vierde tabblad ‘portfolio’. Hier zie ik de portfolio’s waarvan de
student heeft aangegeven dat ik ze mag inzien. Ik kan door te klikken op het
portfolio, deze bekijken.

Op deze manier heb ik inzicht in het dossier van de betreffende student t.b.v.
begeleidingsdoeleinden.
Als ik klik op het tabblad ‘resultaten’ (Module Resultaten +) kan ik in dit scherm:
 Via een filter het juiste vak en de juiste resultaatstructuur kiezen (per cohort, indien
aanwezig keuze uit meerdere resultaatstructuren onder één vak / onderwijsproduct).
 De resultaatstructuur met onderliggende toetsen zien behorende bij dit vak.
 Door te klikken op de structuur, cijfers zien voor de groep studenten van het
betreffende vak voor dat onderdeel van de structuur. Op dit scherm kan ik cijfers
invoeren wanneer dit nog niet gebeurd is of cijfers aanpassen door op ‘poging’ te
klikken, cijfer in te voeren en op ‘opslaan’ te klikken. Ik kan zien of er een vrijstelling is
voor de betreffende toets voor de betreffende student, ik kan ook een vrijstelling
invoeren. Ik kan op dit scherm doorklikken op de student om details van de cijfers te
zien. Ik kan in dit detailscherm klikken om naar het profiel van de student te gaan.
Op deze manier kan ik direct resultaten invoeren bij de resultaatstructuur van dit vak zoals dat
in Eduarte is aangemaakt.
Als ik klik op het tabblad ‘presentie’ (Module Participatie) kan ik in dit scherm:
 Via een datepicker een periode selecteren waarover ik de presentie wil zien. Via de
optie ‘vak’ het vak selecteren waarvan ik de presentie wil zien.
 Ik krijg een overzicht van alle studenten met een balk voor presentie en absentie in
aantal en in percentage.
Op deze manier kan ik voor mijn vak de aan – en afwezigheid monitoren van de groep
studenten gekoppeld aan dit vak.
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Als ik klik op het tabblad ‘keuzevakken’ (Module OLS) kom ik (mits geautoriseerd) in een
overzichtsscherm van al mijn studenten in deze groep die keuzes hebben (al dan niet verplicht)
in het kader van hun onderwijsprogramma. Dit kunnen bijvoorbeeld keuzedelen zijn.
Rechtsboven kan ik klikken op ‘goedkeuren’. Hier kan ik als mentor de open aanvragen collectief
goedkeuren door deze aan te vinken en op goedkeuren te klikken.
Er zijn drie statussen te zien op deze overzichtspagina;
1. Aangevraagd. Hier zie ik de naam van de student en de aangevraagde keuze.
2. Open. Hier zie de naam van de student, hoeveel van zijn keuzes de status
goedgekeurd, afgekeurd en open hebben en of de planner akkoord is.
3. Compleet. Hier zie ik de naam van de student en de status goedgekeurd,
afgekeurd (dit is hier altijd 0) en open (dit is hier altijd 0) en of de planner
akkoord is.
Bij 2. En 3. is doorkikken mogelijk. Zie verder hieronder onder het zevende tabblad
‘keuzevakken’ bij de ingang voor de mentor.
Als ik klik op het tabblad ‘vakken’ kan ik als docent vakken toevoegen aan de docent-groep
combinatie door rechtsbovenin op ‘vakken toevoegen’ te klikken.
Er opent zich een scherm waar ik vakken kan zoeken op naam en code en kan toevoegen. Ik heb
de koppeling tussen vak, groep en mij als docent nu gelegd.
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