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1 INLEIDING 
CumLaude is een webapplicatie voor visuele managementinformatie op basis van data uit uw 
schoolinformatiesysteem. Dit document beschrijft de beheeropties voor CumLaude. Er zitten enkele 
verschillen in het gebruik tussen gebruikers van SOMtoday en gebruikers van Magister. Indien dit het 
geval is, wordt dit op de betreffende plaats in dit document vermeld. 
 

1.1 Admin-account 
Elke school krijgt initieel de beschikking over één admin-account voor de applicatiebeheerder. Met dit 
account kan de toegang tot CumLaude voor alle gebruikers binnen de school worden geregeld. Een 
applicatiebeheerder kan accounts van andere gebruikers ook aanmerken als admin-account.  
 
[Magister] Inloggegevens voor de admin account worden per e-mail naar de applicatiebeheerder 
opgestuurd. 
 

2 INLOGGEN 
[SOMtoday] De gebruikers krijgen binnen SOMtoday linksonder in beeld een knop ‘CumLaude’ indien 
het CumLaude recht wordt toegekend. Door op deze knop te klikken, worden gebruikers automatisch 
voor CumLaude geauthenticiteerd, apart inloggen is niet nodig.  
 

 
Klik linksonder op de knop om CumLaude te openen. 

 
[Magister] De gebruikers van uw school hebben toegang tot CumLaude via de volgende URL: 

https://CumLaude.magnaview.nl/uwschool 
Vul bij uwschool de code van uw school in. 
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Inlogscherm CumLaude [Magister] 

 
Op deze pagina kunt u uw emailadres en wachtwoord invullen om toegang te krijgen tot uw CumLaude 
omgeving. Na het inloggen, komt u in de startpagina van uw CumLaude omgeving terecht. 
 

 
Startpagina CumLaude  

 
Vanuit de startpagina van CumLaude kunt u direct uw CumLaude of CumLaude BenchMark omgeving 
opstarten. Het project ‘Instellingen rollen’ (voor Magister ‘Instellingen rollen/Cijferkolommen’) is 
verplaatst binnen het CumLaude project. De nieuwe locatie wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 4. 
Daarnaast heeft u toegang tot de gebruikersinstellingen via het dropdownmenu in de 
rechterbovenhoek. In dit menu is voor de applicatiebeheerder een ‘beheer’ optie zichtbaar. Deze optie 
wordt uitgelegd in hoofdstuk 3. 
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3 BEHEER (GEBRUIKERSINSTELLINGEN) 
Via de optie “Beheer” in het gebruikersinstellingen menu komt u in 
het beheergedeelte van uw CumLaude omgeving. Via het beheer 
gedeelte kunt u gebruikers, gebruikersrechten, toegang op projecten 
en toegang op vestigingen beheren.  
 
Door te klikken op het CumLaude icoon linksbovenin de pagina 
komt u ten allen tijden uit op de startpagina van CumLaude. In 
dit hoofdstuk worden de beschikbare opties in het beheer 
gedeelte uitgelegd. 
 

3.1 Beheer - Gebruikers 
In het onderdeel “Gebruikers” wordt een lijst getoond van alle gebruikersaccounts. In deze lijst worden 
alle gebruikers getoond die voorkomen binnen in het schoolinformatiesysteem [Magister] of alle 
gebruikers die het CumLaude recht hebben [SOMtoday]. Deze lijst wordt automatisch gevuld en bij elke 
data-update van CumLaude bijgewerkt, zodat nieuwe gebruikers [Magister] of nieuwe gebruikers met 
het CumLaude recht [SOMtoday] ook in CumLaude getoond worden.  
 

 
 Beheer – Gebruikers  

 
Naast de gebruikers die CumLaude heeft overgenomen uit het schoolinformatiesysteem worden ook de 
handmatig aangemaakte gebruikersaccounts getoond, deze heten ook wel externe accounts. Deze 
accounts zijn bedoeld voor gebruikers die geen account hebben in het schoolinformatiesysteem, maar 
die u toch toegang wilt geven tot uw CumLaude omgeving. Het betreft hier bijvoorbeeld bovenschoolse 
medewerkers, leden van het schoolbestuur of een verzuimcoördinator. In de lijst met gebruikers wordt 
bij gebruikers die zijn overgenomen uit het schoolinformatiesysteem achter de naam tussen haakjes de 
gebruikerscode uit het schoolinformatiesysteem weergegeven. 
 
Let op: Maak geen accounts aan voor gebruikers die reeds in het schoolinformatiesysteem voorkomen. 
Deze accounts komen bij de volgende data update automatisch beschikbaar. Door gebruik te maken 
van deze automatisch aangemaakte accounts kan CumLaude automatisch bepalen welke rol(len) deze 
gebruiker krijgt binnen CumLaude (bijvoorbeeld docent, mentor, teamleider) en de gebruiker 
persoonlijke dashboards presenteren. 
 
 

Gebruikersinstellingen menu 
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Per gebruiker staan de volgende opties in de kolommen vermeld: 
• Naam 

De naam van de gebruiker. Bij gebruikers uit het schoolinformatiesysteem wordt tussen haakjes 
de gebruikerscode achter de naam vermeld. Alleen bij externe gebruikers kan de naam worden 
aangepast 

• Email 
Het e-mailadres dat gebruikt wordt om in te loggen (SOMtoday: voor gebruikers overgenomen 
uit SOMtoday is dit veld leeg, inloggen verloopt bij deze gebruikers automatisch). Alleen bij 
externe gebruikers kan dit aangepast worden. 

• Wachtwoord 
Een link om het wachtwoord aan te passen voor de betreffende gebruiker. (SOMtoday: voor 
gebruikers overgenomen uit SOMtoday is deze optie niet beschikbaar, inloggen verloopt bij 
deze gebruikers automatisch). 

• Actief 
Is de account van de gebruiker actief? Indien de account inactief is, kan de gebruiker niet meer 
inloggen.  

• Admin 
Heeft de gebruiker beheer-rechten? Indien deze optie aangevinkt staat, heeft de gebruiker 
toegang tot de beheerpagina’s, er zal de optie ‘Beheer’ in het gebruikersinstellingen menu 
verschijnen. 

• Verwijder 
Verwijder deze gebruiker uit uw CumLaude omgeving. Deze optie is alleen beschikbaar voor 
externe gebruikers. Gebruikers die zijn overgenomen uit uw schoolinformatiesysteem kunnen 
niet worden verwijderd, deze gebruikers worden inactief indien deze uit het 
schoolinformatiesysteem worden verwijderd [Magister] of het CumLaude-recht wordt 
ontnomen [SOMtoday]. 
 

Boven de lijst met alle gebruikers staat een knop om een nieuwe externe gebruiker toe te voegen.  
Tevens staat hier vermeld hoeveel actieve gebruikers u momenteel heeft en wat het maximaal aantal 
actieve gebruikers (licenties) is. U kunt geen inactieve gebruikers actief maken of nieuwe gebruikers 
toevoegen indien het maximale aantal actieve gebruikers is bereikt. Dit aantal is afhankelijk van uw 
leerlingaantal. Wilt u meer gebruikers toegang geven tot CumLaude en voldoet het huidige 
licentieaantal niet? Neem dan contact op met SOMtoday om de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
licenties te bespreken.  
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3.2 Externe Gebruiker aanmaken 
Binnen CumLaude worden alle gebruikers uit uw schoolinformatiesysteem overgenomen. Deze 
gebruikers hoeft u binnen CumLaude niet apart op te geven als gebruiker. U kunt naast de gebruikers 
die reeds in het schoolinformatiesysteem bekend zijn ook gebruikers toevoegen die hier niet bekend in 
zijn. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld bovenschoolse medewerkers of bestuurders.  
 
Om een externe gebruiker toe te voegen, klikt u op ‘Externe gebruiker aanmaken’. Er zal een pop-up 
worden getoond waarmee een gebruiker voor CumLaude uitgenodigd kan worden.  
 

 
Beheer – Nieuwe gebruiker 

 
Binnen de pop-up vult u het e-mailadres van de gebruiker in en zijn of haar naam. Het e-mailadres is de 
login van de gebruiker en zal ook gebruikt worden voor communicatie naar de gebruiker, bijvoorbeeld 
in het geval deze het wachtwoord is vergeten. De naam zal binnen de CumLaude omgeving worden 
getoond indien de gebruiker is ingelogd. 
 
Indien u de optie ‘Verzend uitnodiging per e-mail’ aanvinkt, zal er een e-mail naar de gebruiker worden 
gestuurd met daarin zijn login gegevens. Indien deze optie staat uitgevinkt, dient u de gebruiker zelf te 
notificeren. Het wachtwoord voor de nieuwe gebruiker zal in dit geval worden getoond na het 
aanmaken van de nieuwe gebruiker.  
 
Let op! Na het aanmaken van het account voor de nieuwe gebruiker kan deze wel inloggen, maar nog 
niets zien. Hiervoor dient de gebruiker nog de juiste rechten op de data te krijgen. Dit kan worden 
gedaan in het ‘Instellingen rollen’-deel van CumLaude. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
 

3.3 Beheer - Projecten 
In het onderdeel “Projecten” kan per gebruiker worden ingesteld voor welke projecten de gebruiker 
toegang heeft. Deze projecten worden voor de gebruiker op het startscherm van CumLaude getoond.   
 
Per gebruiker per project wordt er een checkbox getoond. Wanneer de optie is aangevinkt, heeft de 
gebruiker voor het betreffende project toegang en wordt het project op zijn startpagina getoond. 
Indien de optie is uitgevinkt, zal de gebruiker geen toegang hebben en wordt het project ook niet op 
de startpagina getoond.  
 

• CumLaude: Dit is het CumLaude project met daarin onderwijs gerelateerde 
managementinformatie.  

• CumLaude Benchmark: Dit is het benchmark project met daarin de managementinformatie van 
verschillende scholen, vaak van uw eigen scholengemeenschap.  
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Beheer – Projecten 

 

3.4 Beheer - Toegang op vestigingen 
In het onderdeel “Toegang op vestigingen” kan per gebruiker worden ingesteld voor welke vestigingen 
de gebruiker toegang heeft. SOMtoday: Dit kan niet worden ingesteld voor gebruikers die voorkomen 
in SOMtoday, de rechten op vestigingen worden in het beheergedeelte dan ook niet vermeld. Rechten 
kunnen in SOMtoday op vestigings- of instellingsniveau worden ingesteld en zullen automatisch 
worden overgenomen in CumLaude bij het inloggen. 
 
Per gebruiker wordt per vestiging een checkbox getoond. Wanneer de optie is aangevinkt, heeft de 
gebruiker voor de betreffende vestiging toegang. Indien de optie is uitgevinkt, zal de gebruiker geen 
toegang voor deze vestiging hebben, dit betekent dat binnen CumLaude de data van deze vestiging 
niet voor de betreffende gebruiker zichtbaar is.  
 

 
Beheer – Toegang op vestigingen 

 
  



 

 

CumLaude  –  Hand le id ing App l i ca t iebeheerder  

 

   P a g i n a  9 / 1 6  

 

4 INSTELLINGEN ROLLEN 
Binnen het ‘Beheer - Instellen rollen’ onderdeel kunnen 3 aspecten van CumLaude worden bekeken en 
ingesteld: 

• Rollen autorisatie voor CumLaude (zie 4.1)  
• Inzicht cijferkolommen voor CumLaude (alleen voor Magister van toepassing; zie 4.3) 

 
De gebruikers die geautoriseerd zijn voor een rol binnen CumLaude hebben op elk moment één van de 
volgende statussen: 

- Actief: normaal gesproken vallen gebruikers in deze status. 
- Inactief: gebruiker is geautoriseerd, maar staat inactief en heeft dus geen inlog-rechten. 
- Niet in Schoolinformatiesysteem: gebruiker is geautoriseerd, maar kan niet meer in het 

schoolinformatiesysteem gevonden worden, bijvoorbeeld omdat deze gebruiker daar 
verwijderd is. 

 

4.1 CumLaude Rollen Autorisatie 
Binnen CumLaude kan een gebruiker één of meerdere rollen hebben. Een aantal van de rollen wordt 
automatisch afgeleid uit het schoolinformatiesysteem. Externe gebruikers kunnen slechts een beperkt 
aantal rollen krijgen. 
  
CumLaude onderscheidt de volgende rollen: school, team, sectie, mentor en docent. De rol sectieleider 
kan alleen worden toegekend indien u de module Sectie+ gebruikt. De rollen mentor en docent kunnen 
alleen worden toegekend indien u de module Docent+ gebruikt. 
 
De rollen kunnen ingesteld worden door in het linkermenu het  
Beheer – Instellen rollen onderdeel te kiezen. Vervolgens is er per rol één 
overzicht beschikbaar om de juiste gebruikers in te stellen. 
 
 

4.1.1 Schoolbreed rol 
De Schoolbreed rol levert schoolbrede autorisatie, zoals bij conrectoren of kwaliteitsmedewerkers. De 
schoolbrede gebruikers kunnen alle gegevens van de school in CumLaude bekijken en alle beschikbare 
overzichten. Zij kunnen nog steeds beperkt worden om alleen de gegevens van hun eigen vestiging te 
zien (zie 3.4 Beheer - Toegang op vestigingen).  
 
Let op: Bij elke nieuwe gebruiker moet expliciet aangegeven worden dat hij/zij geautoriseerd is voor de 
gehele school door hem/haar de schoolrol te geven. 
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Schoolbreed rol instellen 
De Schoolbreed rol kan worden ingesteld via het ‘Beheer - Instellen rollen’-onderdeel in het linkermenu. 
Wanneer CumLaude geopend is, kies dan het onderdeel ‘Beheer - Instellen rollen’, en klik op het 
overzicht ‘Schoolbreed’. 
 

 
Instellen schoolbrede autorisatie 

 
In dit overzicht kan de schoolbrede autorisatie worden beheerd. Om een gebruiker schoolbreed te 
autoriseren, kiest u aan de rechterzijde een gebruiker in het filter ‘Gebruiker’ en klikt u op ‘Voeg Toe’. 
Om een gebruiker uit de lijst met schoolbreed geautoriseerde gebruikers te verwijderen, klikt u op het 
kruisje naast de naam. 
 

4.1.2 Teamleider rol 
Teamleiders krijgen in CumLaude alleen de leerlingen van hun eigen team te zien, bijvoorbeeld alleen 
de HAVO bovenbouw leerlingen. De Teamleider rol wordt in eerste instantie afgeleid uit het 
schoolinformatiesysteem, maar kan worden uitgezet. De Teamleider rol is niet beschikbaar voor externe 
gebruikers.  
 
Teamleider rol instellen 
In het schoolinformatiesysteem kan worden ingesteld wie er teamleider is. In de meeste gevallen is dit al 
gebeurd.  
 
[Magister] In Magister kunt u personen decaan of studiecoördinator maken van een bepaalde opleiding. 
In CumLaude zijn ze dan teamleider van die opleidingen. 
 
[SOMtoday] In SOMtoday kunt u afdelingen maken en deze toekennen aan een persoon om hem 
afdelingshoofd te maken. In CumLaude zijn ze dan teamleider van die afdeling. 
 
Het is mogelijk dat een aantal teamleiders uit uw schoolinformatiesysteem binnen CumLaude geen 
toegang mogen hebben tot hun team. De team rol kan worden uitgezet via het ‘Instellingen rollen’-
onderdeel. Start CumLaude op en ga naar het onderdeel ‘Beheer - Instellen rollen’ en klik op het 
overzicht ‘Teamleider’. 
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Blokkeren teamleider 

 
In dit overzicht is een overzicht van alle gebruikers die teamleider zijn te vinden verdeeld over drie 
categorieën. Onder de categorie Teamleider met toegang ziet u alle teamleiders die ook binnen 
CumLaude toegang hebben tot hun eigen team. Om een gebruiker uit de lijst van teamleiders met 
toegang te verwijderen, klikt u op het kruisje naast de naam. Met deze actie blokkeert u deze teamleider 
en zal zijn/haar naam onder de categorie Geblokkeerde teamleider verschijnen. Hierin ziet u alle 
geblokkeerde teamleiders, die u eventueel kunt activeren door op het vinkje te klikken naast de namen. 
 

 
Activeren teamleider 

 
De derde categorie Teamleider zonder toegang, bevat teamleiders die binnen CumLaude geen toegang 
hebben tot hun team wegens een andere reden dan dat ze geblokkeerd zijn. 
 

 
Teamleiders zonder toegang 
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De mogelijke redenen waarom een teamleider geen toegang heeft zijn: 
• Geen toegangsrechten in CumLaude: De gebruiker heeft binnen SOMtoday/Magister niet het 

recht op CumLaude. 
• Inactieve gebruiker in CumLaude: De gebruiker staat in de lijst van gebruikers (zie paragraaf 

3.1), maar het vinkje Actief staat uit voor deze gebruiker. 
• Geen teamleider in huidig jaar: De gebruiker is teamleider geweest in het verleden maar is niet 

teamleider nu. 
 

4.1.3 Sectie rol 
Een sectieleider ziet alleen de overzichten in CumLaude die betrekking hebben op cijfers. Hij kan alleen 
de cijfers en leerlingen van zijn eigen vakken zien, bijvoorbeeld alleen de natuurkunde en scheikunde 
vakken. Een sectieleider kan uiteraard beperkt worden tot de leerlingen van zijn eigen vestiging via de 
normale vestiging autorisatie. 
 
Sectie rol instellen 
Het toekennen van de Sectie rol is alleen mogelijk indien u gebruik maakt van de module Sectie+. De 
sectie rol kan worden ingesteld via het ‘Instellingen rollen’-onderdeel. Start CumLaude op en ga naar 
onderdeel ‘Beheer - Instellen rollen’ en klik op het overzicht ‘Sectie’. 
 

 
Instellen sectieleiders 

 
In dit overzicht is een overzicht van alle gebruikers die sectieleider zijn te vinden met de vakken waarvan 
de gebruiker sectieleider is. Om een gebruiker sectieleider te maken, kiest u aan de rechterzijde een 
gebruiker en de gewenste vakken en klikt u op ‘Voeg Toe’. Om een gebruiker uit de lijst met 
sectieleiders te verwijderen, klikt u op het kruisje naast de naam. Het is ook mogelijk om een enkel vak 
te verwijderen, klik hiervoor op het kruisje dat naast het vak verschijnt indien u met de muis over het 
vak beweegt. 
 

4.1.4 Docent & Mentor rol 
De Docent rol geeft mensen toegang tot het Docent dashboard en een beperkt aantal cijferoverzichten 
in CumLaude. Docenten zien alleen de cijfers van hun eigen leerlingen. De Mentor rol geeft mensen 
tevens toegang tot het mentor dashboard en de cijferlijst. Mentoren zien daar alleen hun eigen klas. 
 
De Docent en Mentor rollen zijn alleen beschikbaar indien u gebruik maakt van de module Docent+. 
 
Docent & Mentor rol instellen 
U hoeft niets in te stellen om medewerkers de Mentor of Docent rol toe te kennen in CumLaude. Deze 
informatie neemt CumLaude automatisch over uit uw schoolinformatiesysteem. Wanneer een 
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medewerker toegang krijgt tot CumLaude, krijgt hij daar automatisch zijn eigen docent en mentor 
dashboards te zien. 
 

4.2 Vakken uitsluiten (alleen Magister) 
In Magister is het mogelijk om cijferkolommen te definiëren die automatisch gemiddelden of 
tekortpunten doorrekent voor uw leerlingen. Vaak is het niet wenselijk om deze speciale vakken in 
CumLaude zichtbaar te maken. 
 
Deze speciale vakken kunnen worden uitgezet in CumLaude via het ‘Beheer – Cijferkolommen’ 
onderdeel. Start CumLaude op en ga naar onderdeel ‘Beheer – Cijferkolommen’ en klik op het overzicht 
‘Vakken’. Dit overzicht is alleen aanwezig als u Magister gebruikt. 
 

 
Vakken uitsluiten 

 
Alle bekende vakken worden standaard actief gemaakt. U kunt vakken inactief maken door op het vak 
te klikken. Inactieve vakken worden cursief met een grijze kleur weergegeven. Door op een inactief vak 
te klikken, kan dit vak weer actief gemaakt worden. 
 

 
Actief en inactief vak 

 
LET OP: Vakken worden uitgesloten tijdens de nachtelijke data generatie. Wijzigingen die u vandaag 
maakt, worden de volgende dag pas actief. 
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4.3 Cijferkolommen (alleen Magister) 
Deze sectie beschrijft hoe de Cijferkolommen die in Magister ingesteld worden door CumLaude 
gebruikt worden en hoe deze aan te passen zijn. Dit hoofdstuk is uitsluitend voor CumLaude gebruikers 
met Magister van toepassing. 
  
Waarom kiest CumLaude cijferkolommen? 
CumLaude heeft een aantal overzichten waarin cijfers worden getoond. Om te zorgen dat deze 
eenvoudig te gebruiken zijn, kiest CumLaude één standaard cijferkolom per studie per vak. Zo hoeft een 
teamleider niet voor elke opleiding opnieuw een cijferkolom te kiezen; CumLaude toont overal het 
meest actuele gemiddelde. 
 

 
Cijfergemiddelden van alle vakken 

 

4.3.1 Automatische bepaling 
CumLaude bepaalt aan de hand van een aantal heuristieken welke cijferkolommen het meest recente 
gemiddelde zou moeten voorstellen. Als dat niet klopt, dan kunt u dat handmatig goed zetten. Er zijn 
een aantal gevallen waarin CumLaude niet het goede gemiddelde kan bepalen: 

• Als de gewenste kolom niet kolomtype "gemiddelde" heeft. Als bijvoorbeeld een "formule" of 
"som" cijferkolom het gewenste gemiddelde bevat. 

• Wanneer er op twee niveaus cijfers gegeven worden, CumLaude kiest dan één cijferkolom. 
Zie plaatje hieronder met rap havo, rap vwo. 
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4.3.2 Controle cijferkolommen 
Binnen het ‘Beheer - Instellen rollen’-onderdeel kan gecontroleerd worden of er kolommen zijn die 
CumLaude niet goed heeft bepaald.  
 
Start CumLaude op en klik op het ‘Beheer – Instellen rollen’-onderdeel en ga naar het ‘Cijferkolom’ 
overzicht. Hier ziet u een overzicht van de namen van de cijferkolommen die CumLaude gekozen heeft.  
 

 
Overzicht van gekozen cijferkolommen 

 
1. Controleer of hier kolomnamen tussen staan die u niet had verwacht. 
2. Klik op een kolomnaam om in te zoomen 

 

 
Detailoverzicht van gekozen cijferkolommen 

 
Hier ziet u alle gemiddeldekolommen die in Magister zijn gedefinieerd per studie en vak. De 
vetgedrukte kolommen zijn de default gemiddeldekolommen die CumLaude gekozen heeft.  
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4.3.3 Handmatige default kolommen 
Als u een andere kolom als default kolom wilt gebruiken in CumLaude, dan kunt u dat aangeven in 
Magister. 

 

 
Handmatige aanpassing van default cijferkolom 

 
1. Ga in Magister naar Beheer -> Cijfers -> Cijferkolommen. 
2. Kies de gewenste cijferkolom. 
3. Zet in de omschrijving de tekst "[CL]". 

Op deze manier wordt de betreffende kolom in CumLaude als default kolom gebruikt. Let er op dat de 
cijferkolommen per studie per vak ingesteld kunnen worden. Houd er rekening mee dat deze 
aanpassing pas zichtbaar wordt in CumLaude nadat er een nieuwe data extractie heeft plaatsgevonden. 
 
 
 
 


