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Functionele beschrijving Eduarte Portalen en DLL 
Ouderportaal 
 
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.  
 

Ouderportaal functionaliteiten en processen 
 
Als ik als ouder toestemming heb om via het ouderportaal de gegevens van mijn kind(eren) in te 
zien (de parameter voor de leeftijd waarop de ouder toegang heeft is in Eduarte instelbaar) kan 
ik het volgende: 
 
Algemeen 
Ik heb als gebruiker van het ouderportaal een Eduarte knop, hiermee kan ik mijn taal van de 
applicatie instellen. 
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 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 eigen gegevens inzien; persoonlijke informatie en 
adressen. 

 In het tabblad ‘algemene informatie’ zie ik een disclaimer. 
Naast mijn profielknop heb ik een uitlogknop. 
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Dashboard 
Op mijn dashboard zie ik als ouder: 

 Mededelingen die voor mijn kind(eren) klaar staan. Deze kan ik wegklikken. 
 Foto(‘s) van mijn kind(eren). Hierop kan ik doorklikken naar de profielpagina van mijn 

kind met: 
o Informatie over mijn kind 
o Mentor 
o Opleiding 
o Bijzonderheden en hulpmiddelen 
o Schoolinformatie 

 
Profiel 
In het linker menu zie ik vervolgens de naam van mijn kind staan, Als ik hierop klik is dat 
dezelfde profielpagina zoals hierboven beschreven. 
 
Resultaten (Module Resultaten) 
Onder de tab in het linker menu ‘resultaten’ kan ik: 
Resultaten van mijn kind zien op dezelfde manier als de student dat ziet. Zie studentenportaal. 
 
Presentie (Module Participatie) 
Onder de tab in het linker menu ‘presentie’ kan ik: 
Absentie – en presentiemeldingen van mijn kind zien op dezelfde manier als de student dat ziet. 
Zie studentenportaal. 
Via de knop ‘absentie toevoegen’ rechtsbovenin, kan ik mijn kind(eren) absent melden. 
 
Agenda (Module Participatie) 
Onder de tab in het linker menu ‘agenda’ kan ik: 
De agenda met huiswerk van mijn kind zien op dezelfde manier als de student dat ziet. Zie 
studentenportaal. Uiteraard heb ik als ouder alleen het zichtrecht. 
 

 
 
De ouder kan een absentiemelding doen via het ouderportaal. Deze meldingen kunnen alleen 
gedaan worden als de ouder toegang heeft tot de student, de student zelf geen 
absentiemelding mag doen en de student jonger is dan de ingestelde leeftijd (default 18 jaar). 
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Op deze manier heb ik als ouder / verzorger inzicht in waar mijn kind zich op welk moment 
bevindt en welk resultaat hij heeft behaald voor zijn toetsen. Ik heb inzicht in het profiel van 
mijn kind en in zijn  aan – en afwezigheid en zijn huiswerk.  


