Functionele beschrijving Eduarte Portalen en DLL
Studentenportaal
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.

Studentenportaal functionaliteiten en processen
Algemeen
Ik heb als gebruiker van het studentenportaal 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.
Bij ‘gegevensinzage voor relaties’ in het geval van 18+ wel of geen toestemming geven
aan de ouder/verzorger om via het ouderportaal mee te kijken. Deze leeftijd
parameter is instelbaar in Eduarte.
 In het tabblad ‘personalia’ mijn persoonlijke informatie inzien en mijn contactgegevens
inzien (mailadres direct aanklikbaar) en bewerken. Dit is autoriseerbaar in Eduarte per
contactgegevenssoort. Ik kan tot slot ook adressen inzien op deze plek.
 In het tabblad ‘school’ kan ik mijn administratieve en pedagogische documenten inzien
(als die aan mij getoond mogen worden) en de schoolgegevens. Ik heb hier de
mogelijkheid om zelf bestanden toe te voegen en te verwijderen als ik zelf het bestand
heb toegevoegd. Ik kan via de filteroptie filteren op dossiertype (administratief,
pedagogisch), documentcategorie en documenttype. Dit verhuist naar menu-optie
‘Studie’.
 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 student:
1. Notificaties m.b.t. ingediende verlofaanvragen. Ik kan hierop doorklikken en kom
dan in het tabblad ‘absentie’ met een totaal overzicht van de door mij ingediende
absentie aanvragen en de absentie tijdens de te volgen lessen per week
gegroepeerd.
2. Notificaties m.b.t. openstaande absentiemeldingen door mij gedaan. Door hierop
te klikken kan ik deze afhandelen.
3. Berichten die voor mij klaarstaan, deze zijn wegklikbaar.
4. 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 invoeren
5. Een overzicht van mijn afspraken van vandaag, als ik hierop klik ga ik direct naar de
betreffende les met default de detailinformatie en opties naar huiswerk en
studiewijzer(s).
6. Beknopte informatie over het programma van de volgende dag, doorklikbaar om in
je agenda uit te komen.
7. Notificaties in het kader van BPV matching (keuzes maken, toegewezen voorkeur).
Op deze manier heb ik als student inzicht in mijn rooster van vandaag, notificaties en planning
(taken) van vandaag en kan ik vanuit hier aan het werk.
Agenda
 In mijn agenda zie ik als student mijn rooster met een overzicht van de afspraken per
week (bladeren in de weken is mogelijk).
 Ik kan doorklikken op de afspraak en dan zie ik details van de afspraak. Ik heb de
mogelijkheid de agenda-weergave te veranderen: lijst-weergave, werkweek-weergave
of week-weergave. Ik kan hier het tonen van lesuren aan en uitzetten.
o In de week – en werkweek weergave zie ik door middel van een icoontje of er
huiswerk is bij deze les en of er presentie is geregistreerd (groen vinkje). Is het
icoon zwart, dan heb ik het huiswerk niet afgerond, is het groen dan heb ik het
huiswerk afgerond.
o In de lijstweergave zie ik deze icoontjes ook voor huiswerk (afgerond / niet
afgerond en de geregistreerde presentie. Ik kan in deze weergave door het
zetten van een vinkje de lijst beperken tot lessen waar huiswerk bij hoort
(alles, huiswerk en toets, alleen huiswerk, alleen toets).
o Als ik in één van de weergaves klik op een afspraak, zie ik hier de
detailinformatie van de les met de indicatie of ik aan – of afwezig was
(geoorloofd, ongeoorloofd) en de mogelijkheid op ‘les’ te klikken. Ik kom dan
in mijn lespaneel. Hier zie detailinformatie van de les en kan ik via de tab
‘huiswerk’ aangeven of ik het huiswerkitem wil afronden )of afronden
ongedaan maken). Op dat moment veranderd de kleur van het huiswerk icoon
in de agenda. Ik heb ook een derde tab ‘studiewijzers’, Tot slot kan ik hier door
te klikken op het tabblad ‘studiewijzers’, alle voor deze les relevante
studiewijzers kan ik hier zien en hier kan ik naar doorklikken.
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Op deze manier heb ik als student inzicht in mijn rooster en huiswerk van deze dag / week en
kan ik direct aan het werk als ik dat wil met huiswerk of een relevante studiewijzer.
Presentie (Module Participatie)
In het linker menu bij de tab ‘ presentie’ zie ik:
 Via het tabblad ‘ weekoverzicht’ een lijst weergave zien van mijn absenties gegroepeerd
per week. Zowel de door mijzelf ingediende absentieverzoeken die goedgekeurd zijn, als
mijn absentie van de lessen. Rechts bovenin kan ik een absentie toevoegen.
 Via het tabblad ‘absentie’ een chart zien van mijn geoorloofde en ongeoorloofde
absenties, absoluut, in uren en in percentage. Via de filterknop rechts kan ik een vak
selecteren voor de absentie, en filteren op schooljaar, maand en week.
 Via het tabblad ‘ presentie’ een chart zien van mijn aanwezigheid. Ik zie hier het aantal
uren en het percentage afwezig en aanwezig. Ik zie de nog geplande, geregistreerde en
goedgekeurde BPV uren. Via de filterknop rechts kan ik een vak selecteren voor de
absentie, filteren op periode, afspraken en de stage / BPV die ik getoond wil hebben in de
BPV chart (als hier een keuze is uit meerdere BPV’s).
 Via het tabblad ‘verlof’ een overzicht zien van mijn verlofaanvragen. Ik kan deze ook
verwijderen als ze toekomstig zijn. Rechts bovenin kan ik een verlofaanvraag indienen.
Stage
In het linker menu bij de tab ‘stage’ kan ik in dit scherm:
 (Module BPV matching) Stage zoeken met datum actief, onderwijsbegeleider en
coördinator. Ik kan hier mijn voorkeuren voor stageplaatsen aangeven (mits dat via
Eduarte zo voor mij als student is klaargezet). Dat kunnen interne stageplaatsen zijn of
Stagemarkt-plaatsen (via Eduarte klaar te zetten). Als ik al stageplaatsen heb gezocht
via deze mogelijkheid, kan ik hier mijn voorkeuren inzien (bedrijf, omschrijving
stageplaats en plaats). Bij doorklikken hierop krijg ik de volledige omschrijving
stageplaats te zien, hoeveel plaatsen er zijn en de contactinformatie van het bedrijf.
 Stage in behandeling met datum actief, onderwijsbegeleider en praktijkbegeleider.
Hier zie ik nog niet definitieve stageplaatsen
 Stage definitief met datum actief, onderwijsbegeleider en praktijkbegeleider. Hier zie
ik mijn huidige stageplaats.
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o Als ik klik op mijn actieve stage kom ik direct default op het tabblad
stagelogboek. Als ik klik op een dag kan ik per werkdag kan invullen wat ik heb
gedaan, wat mijn gemoedstoestand daarbij is (optioneel) en hoeveel uren ik
(gedeeltelijk) aan – en afwezig ben geweest.
De functionaliteit werkt tot 30 dagen nar beëindigingsdatum van de
betreffende BPV.
o Ik kan hier naar het tweede tabblad ‘stagewijzer’. Ik zie hier mijn stagewijzer(s)
met een filter om te switchen naar andere stagewijzers. In de stagewijzer kan
ik doorklikken naar samenwerkruimtes en opdrachten.
o Ik kan hier naar het derde tabblad ‘dossier’. Ik kan mijn dossier inzien met de
gespreksformulieren behorende bij de stage die met mij gedeeld zijn.
Doorklikken naar detailinformatie en bijbehorende documenten is mogelijk.
o Ik kan hier naar het vierde tabblad ‘info’. Ik zie hier een blok met de
contactinformatie van het bedrijf (email direct aanklikbaar) en ik zie hieronder
een blok met gegevens van mijn praktijkopleider (email direct aanklikbaar).
Rechts zie ik een blok ‘stage info’ met verwacht aantal uren en goedgekeurde
uren in aantal en in een voortgangsbalk, startdatum en verwachte einddatum.
Hieronder zie ik een blok met contactgegevens van mijn onderwijsbegeleider
(email direct aanklikbaar).
 Stage afgerond met begin – en einddatum, onderwijsbegeleider en praktijkbegeleider.
Hier zie ik mijn afgeronde stage(s). Als ik hierop klik zie ik dezelfde informatie als bij
mijn actieve stage (zie hierboven).
Op deze manier heb ik als student overzicht over mijn (lopende) stageplaatsen met
bijbehorende gegevens, ik kan zoeken en voorkeuren aangeven. Van mijn actieve stage kan ik
bijhouden per dag wat ik heb gedaan, hoe ik dat vond en hoeveel uren ik heb gemaakt.
Studie
Als ik klik op de tab ‘studie’ in het linker menu zie ik de volgende tabbladen:
 Default kom ik in het tabblad ‘opleiding’, in dit scherm kan ik mijn actieve verbintenis zien
en mijn historie (beëindigd).
 Als ik klik op het tabblad ‘dossier’ (Module DBS) zie ik hier de dossieritems en lesnotities
waarvan is aangegeven dat deze aan mij getoond mogen worden.
 Als ik klik op het tabblad ‘groepen’ vind ik hier een overzicht van alle (soorten) groepen
waar ik aan deelneem met code en naam. Deze groepen zijn aanklikbaar, de andere
groepsleden verschijnen dan.
 Als ik klik op het tabblad ‘ keuzevakken’ (Module OLS) zie ik hier de keuzes die voor mij
klaar staan. Ik kan hier een verbintenis selecteren en vervolgens hier mijn keuzes aangeven
en wijzigen. Ik kan hier de status van mijn keuze zien. Van mijn keuzevakken kan ik de
verdeling in BOT, BPV en Zelfstudie-uren zien.
 Als ik klik op het tabblad ‘toetsmomenten’ (Module Toets – en examenlogistiek) kan ik in
dit scherm me inschrijven voor toetsen die via Eduarte zijn gepland en klaargezet. Ik zie
hier een overzicht van de toetsen die klaar staan met datum, tijd en plaats onder
‘inschrijven’ (open of gesloten als de deadline voor inschrijving verstreken is), de toetsen
waar ik me voorlopig voor heb ingeschreven met datum, tijd en plaats onder ‘voorlopig’
(met de melding dat mijn inschrijving wacht op goedkeuring en ik me tot een bepaalde tijd
kan uitschrijven via de knop ‘uitschrijven’), de toetsen waar ik me definitief voor heb
ingeschreven met datum, tijd en plaats onder ‘ingeschreven’.
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Als ik klik op het tabblad ‘inloopcolleges’ (Module Participatie) kan ik in dit scherm de
beschikbare inloopcolleges zien. Door hierop te klikken zie ik de deadline voor inschrijving,
extra informatie, de datum en tijd van het inloopcollege, of het een herhalende afspraak is
én kan ik me hiervoor inschrijven. Ik zie ook onder ‘ingeschreven’ de colleges waarvoor ik
me ingeschreven heb. Als dat via het aanmaken van het inloopcollege in Eduarte geregeld
is, kan ik me ook weer uitschrijven door nogmaals op het inloopcollege te klikken
waarvoor ik me heb ingeschreven.
Er is hier rechts ook een filtermogelijkheid op ‘omschrijving’, ‘datum vanaf’ en ‘locatie’.
Als ik klik op het tabblad ‘vakken’ kom ik in het overzicht van al mijn actieve vakken met
naam, code, afkorting, begin – en einddatum.
Ik heb een filteroptie op verbintenis, fase, type (toetsen, examengericht) en actief of alles
tot mijn beschikking.
Als ik klik op een vak, ga ik direct naar de tab resultaten van dat vak. Ik zie hier de
resultaatstructuur van dit vak zoals deze in Eduarte is gemaakt. Ik kan hier kiezen of ik alle
toetsen van de structuur wil zien of alleen de toetsen waar ik een resultaat op behaald
heb. Ik kan doorklikken op een toets voor detailinformatie over de betreffende toets.
Als ik klik op het tabblad ‘documenten’ kan ik mijn administratieve en pedagogische
documenten inzien (als die aan mij getoond mogen worden). Ik heb hier de mogelijkheid
om zelf bestanden toe te voegen en te verwijderen als ik zelf het bestand heb toegevoegd.
Ik kan via de filteroptie filteren op dossiertype (administratief, pedagogisch),
documentcategorie en documenttype.
Als ik klik op het tabblad ‘leermiddelen’ zie ik hier een overzicht met linkjes naar digitaal
materiaal dat aan mij ter beschikking is gesteld in het kader van mijn opleiding en naar
aanleiding van mijn bestelling van leermaterialen.

Studiewijzers (Module Digitaal Leren en Lesgeven)
Als ik in het linker menu klik op ‘ Studiewijzers’ zie ik hier een overzicht van mijn studiewijzers
en stagewijzers. Ik zie de naam, het type (template, studiewijzer, stagewijzer), de status van de
studiewijzer/stagewijzer en het (eventueel) gekoppelde vak / onderwijsproduct. Door te
klikken open ik de betreffende studiewijzer/stagewijzer. Met de filter rechtsboven kan ik
filteren op:
 Naam van de studiewijzer
 Onderwijsproduct waaraan gekoppeld is (niet verplicht)
Als ik de studiewijzer/stagewijzer open, kan ik de bijbehorende thema’s en taken met
gekoppelde lesmaterialen in previews met bijbehorende titels zien en direct hierin werken. Als
ik klik op bekijk taak, dan ga ik rechtstreeks naar deze taak onder mijn werklijst, Hier kan ik
middels de knop ‘bekijk studiewijzer’ weer terug navigeren naar waar ik was in het bekijken
van de studiewijzer.
Ik kan hier alles inklappen / uitklappen en zoeken op thema. Hierdoor wordt de studiewijzer
overzichtelijk in te zien en te gebruiken.
Zie verder bij ‘ Opdrachten’.
Portfolio
De menu-optie ‘portfolio’ wordt toegelicht in het document ‘Beschrijving Portfolio.
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Werklijst (Module Digitaal Leren en Lesgeven)
In het linker menu onder deze tab zie ik een overzicht van alle taken vanuit
studiewijzers/stagewijzers en huiswerk die voor mij bestemd zijn. Ik zie de naam, type taak,
status (open, gestart, ingeleverd), studiewijzer waartoe de taak behoort), deadline (oplopen of
aflopend), lesdatum huiswerk(oplopend of aflopen), datum laatste wijziging, feedback gegeven
door de docent, Resultaat ingevoerd door de docent bij ‘beoordelen’ (dit is het resultaat op de
aan de opdracht gekoppelde toets uit de resultaatstructuur).
Ik kan rechts filteren op ‘Actueel’ of ‘Alles’ (met actueel als default), ‘Nog te doen’ of ‘Alles’
)met nog te doen als default) en op type taak (huiswerk, toets, studietaak, inlevertaak).
Als ik klik op een taak, kan ik de taak inzien (naam, deadline, beschrijving en bijgevoegde
bestanden en linkjes), via ‘bekijk studiewijzer’ terug navigeren naar de gehele studiewijzer
waartoe deze opdracht behoort, en ik kan de bijbehorende bestanden en linkjes openen.
Onder de taak zie ik mijn al ingeleverde versie(s) met de datum laatste wijziging erbij. Als er
een beoordeling is gegeven door de docent (mijn ingeleverde bestanden, mijn toelichting, het
door de docent gegeven cijfer, de gegeven feedback (met de naam van de feedbackgever in
het geval van een stagewijzer-opdracht), door de docent ingevulde velden van een gekoppeld
beoordelingsformulier) dan zie ik dat als ik doorklik op de betreffende versie.
Als het een huiswerktaak betreft, kan ik deze rechtsbovenin aanmerken als ‘gedaan’. Hiermee
verdwijnt deze uit mijn werklijst met ‘to do’. Via de filteropties kan ik uiteraard alles weer
oproepen.
Als het een studietaak betreft, kan ik deze rechtsbovenin aanmerken als ‘gedaan’. Hiermee
verdwijnt deze uit mijn werklijst met ‘to do’ opdrachten. Via de filteropties kan ik uiteraard
alles weer oproepen.
Als het een inlevertaak betreft zie ik rechts bovenin mijn scherm de knop ‘inleveren’. Door
deze aan te klikken kan ik mijn werk inleveren met een toelichting en een bij te sluiten bestand
(maximaal vijf bestanden bij te sluiten).

Op deze manier heb ik als student overzicht over mijn studiewijzers en bijbehorende taken
(opdrachten). Ik kan inleveren en mijn voortgang bijhouden.
Samenwerken
De menu-optie ‘samenwerken’ wordt toegelicht in het document ‘Beschrijving Samenwerken
en communiceren met Office 365 integratie’.
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Resultaten (Module Resultaten)
Als ik klik op de tab ‘resultaten’ in het linker menu zie ik de volgende tabbladen:
 Tabblad ‘matrix’ met mijn behaalde resultaten met een filter op examengericht of
toetsen en fase. Ik zie onderwijsproduct, tussenresultaat en eindresultaat, mijn meest
recente resultaten staan bovenaan.
De details van een resultaat kan ik ook bekijken via een popover:
o weging
o naam,
o datum behaald
o studiepunten
o toetssoort
o herkansingen
o toetscode
Vanuit EduArte wordt gerespecteerd of alles, alleen definitief of niet (pogingen)
worden getoond.
 Tabblad ‘overzicht’ met mijn behaalde resultaten waarbij ik kan filteren op Opleiding
(verbintenis) en fase.
Ik kan mijn resultaten (examengericht en toetsen) zien. Als ik klik op een vak (met of
zonder resultaat) zie ik de onderliggende resultaatstructuur met bijbehorende toetsen
(zoals aangemaakt in Eduarte) en het bovenliggende gemiddelde resultaat. Hier kan ik
filteren op alleen toetsen met een resultaat. Ik kan per toets doorklikken voor
detailinformatie.
 Tabblad ‘ studievoortgang’. Hier kan ik filteren op verbintenis en fase. Ik zie in de
charts mijn totale studievoortgang en mijn studievoortgang per fase, met in beide
gevallen mijn behaalde en (nog) niet behaalde studiepunten. In de lijst onder de
charts zie ik per onderwijsproduct het resultaat, mijn behaalde studiepunten, (nog)
niet behaalde studiepunten en voorlopig behaalde studiepunten.
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