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Autorisatie categorieën 
Met de menukeuze Beheer>Instelling>Rollen en rechten wordt het scherm Rollen en rechten - 

Overzicht rollen geopend. Hier worden de verschillende rollen aangeboden. 

Er kan een selectie gedaan worden op Naam en/of Categorie. 

Onderin het scherm bestaat met de knop <CSV rollen per medewerker> de mogelijkheid een 

export te maken van alle rollen en de daaraan gekoppelde medewerkers. 

De knop <Collectief rollen koppelen> wordt apart beschreven. 
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De icoontjes rechtsboven zijn: 

   Groeperen 

    Kolommen kiezen 

   CSV-export van de getoonde kolommen 

   PDF printen 

 

Groeperen  heeft 3 opties: <Niet groeperen>, groeperen op Categorie en groeperen op Type. 

Als de rollen zijn gegroepeerd dan ontstaan groepen die open en dicht geklapt kunnen worden 

met de pijltjes voor de groep. 
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Nieuwe categorie en/of rol 
Met de knop <Rol toevoegen>. is het mogelijk een categorie of een rol toe te voegen  Na het 

indrukken van de knop wordt eerst gevraagd welk [Niveau] de nieuwe rol krijgt: 

Het niveau van de rol bepaald welke kolommen in de rol zichtbaar zijn.  

Om een medewerker rechten op meerdere niveaus te geven (bijvoorbeeld mentor- en 

docentniveau) zullen er meerdere rollen aan de medewerker gekoppeld moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het klikken op de knop <Selecteren> wordt het scherm Rollen en rechten – Rol geopend en 

kan een [Naam] en een [Categorie] ingevoerd worden. Met de inhoud van [Categorie] wordt 

bepaald of het een nieuwe of een bestaande groep betreft. Zie voor een verdere beschrijving: 

Aanpassen bestaande rol. 

Met <Opslaan> wordt de nieuwe rol toegevoegd aan een bestaande groep of wordt een nieuwe 

groep aangemaakt met daarin de nieuw aangemaakt rol en wordt teruggekeerd naar het scherm 

Rollen en rechten - Overzicht rollen. 

Met <Annuleren> wordt, zonder op te slaan, teruggekeerd naar het scherm Rollen en rechten - 

Overzicht rollen. 
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Bij de voorbereiding voor het inrichten van een nieuwe rol kunt u gebruik maken van het Excel-

overzicht van de beschikbare regels en de overerving. Dit Excel-overzicht kunt u verkrijgen door 

na het opslaan van de nieuwe rol zonder rechten te hebben uitgedeeld in het scherm Rollen en 

rechten - Overzicht rollen een export te maken door middel van de knop <CSV rechten>. 
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Aanpassen bestaande rol 
 

In het scherm Rollen en rechten - Overzicht rollen kan indien gewenst op een categorie worden 

geselecteerd en een rol aangeklikt worden. Het scherm Rollen en rechten - Rol [naam 

geselecteerde rol] wordt nu geopend.  

Voor een rol worden alle tabbladen met onderliggende onderdelen met daarbinnen de regels en 

de autoriseerbare niveaus getoond.  

 

Er wordt gebruikt gemaakt van 3 soorten icoontjes:  

 Leeg: geen autorisatie 

 Gevuld met blokje: overerving van specifiek toegekende autorisatie 

 Gevuld met vinkje: specifiek toegekende autorisatie 

 

Door met de muis over een recht te bewegen wordt de tooltip zichtbaar die behalve het 

omschrijving van het recht ook de erving van een andere autorisatieregel en overerving aan een 

andere autorisatieregel toont op hetzelfde niveau. 
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Per rolniveau van de autorisatie wordt op verschillende wijze gecontroleerd welke gegevens 

binnen de autorisatie vallen: 

  

Niveau Gegevens  

Instelling Alle gegevens vallen hier binnen 

Vestiging De gegevens die verbonden zijn met de 

vestigingen van de aanstelling van de 

medewerker 

Afdeling De gegevens die verbonden zijn met de 

afdelingen van de medewerker 

Mentor De gegevens die verbonden zijn met de 

stamgroepen van de medewerker 

Docent De gegevens die verbonden zijn met de 

lesgroepen van de medewerker 

Begeleider De gegevens die verbonden zijn met de 

zorgmeldingen van de medewerker 

 

Verder is er, daar waar van toepassing, een onderscheid te maken tussen lees- (inzien) en schrijf-

(wijzigen) rechten. 

 

In het autorisatieschema staan een aantal dummy-regels die alleen voorzien zijn van de tooltip 

met een verwijzing in welke andere regel dit recht moet worden toegekend. Dit is gedaan om het 

menu beter te kunnen volgen. 

Een voorbeeld daarvan is de autorisatie van de menuregel Leerlingen-Examens: 
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• de autorisatie Leerling collectief-Examens-Examens verwijst naar Leerling individueel-

Examens-Examens. 

 

In de regels bij Personeel - Algemeen – Account staan op instellingsniveau en vestigingsniveau 

keuzeboxen voor wijzigen. 

• Deze rechten zitten impliciet in de rol applicatiebeheerder en zijn daar ook gevuld. 

Hiermee heeft de applicatiebeheerder het recht om accounts te wijzigen van gebruikers 

met een lagere rangorde in de autorisatie. 

1. Root 

2. Applicatiebeheer  

3. Rest  

Uitdelen bij een gewone rol heeft dus geen zin aangezien er geen rollen met lagere rangorde zijn. 

Bij Beheer – Algemeen dezelfde functionaliteit bij: 

• [Account] Applicatiebeheerder 

• [Account] Root account  

 

Met de knop <CSV rechten> kan een export gemaakt worden van de rol, per recht wordt daarin 

getoond welke rechten zijn aangevinkt x, welke rechten door overerving zijn verkregen (x) en 

welke nog kunnen worden gekozen []. Ook wordt per autorisatieregel vermeld of het recht 

afhankelijk is van een feature, wat de tooltip toont, welke andere rechten hiermee ook worden 

gegeven “Geeft automatisch toegang tot” en welke rechten dit recht kunnen aanzetten 

“Verkregen door”. Hiermee kunt u uw rechten archiveren en kunnen veranderingen worden 

voorbereid. 

Met de knop <Overzicht/beheer medewerkers met deze rol> wordt het scherm Overzicht 

medewerkers met rol <naam geselecteerde rol> geopend met daarin de medewerkers die 

gekoppeld zijn aan deze rol. Achteraan elke regel is het mogelijk de medewerker te ontkoppelen. 

In dit scherm is het ook mogelijk een <CSV>-export te maken. 

 

 

 

 

 



 

4 januari 2018   
10 

Koppelen personeel 
 

Via de knop <Collectief rollen koppelen> kan in 2 stappen collectief de rollen van medewerkers 

worden aangepast. Er zijn hiervoor 3 opties beschikbaar, overschrijven, aanvullen en 

verwijderen. 

 

Na de keuze voor de soort actie en de selectie van de rol(len) volgt in stap 2 de selectie van de 

medewerkers waarbij de actie moet worden uitgevoerd. 
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Van de uitgevoerde actie wordt een globaal log gemaakt. 

Het koppelen van medewerkers aan een rol kan op bovenstaande manier maar ook rechtstreeks 

bij een medewerker. Door te kiezen voor Personeel > [medewerker] > Account > Wijzigen worden 

onder het kopje Rollen alle bestaande rollen aangeboden en kan een rol met een vinkje 

gekoppeld worden aan het personeelslid. Met <Opslaan> worden de wijzigingen opgeslagen, of 

zonder opslaan met <Annuleren>, en wordt teruggekeerd naar het overzichtscherm Medewerker 

account. Om een nieuwe autorisatie van kracht te laten worden moet de medewerker opnieuw 

inloggen. 


