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Inleiding 
In dit document staat beschreven op welke wijze je de beoordeling kunt uitvoeren, raadplegen en 

adviesplaatsingen vanuit de beoordelingen kunt maken.  

Beoordelen 
Leerlingen kunnen op diverse momenten en via diverse “ingangen” worden beoordeeld.  

Per leerling zijn alle beoordelingen gedurende een schooljaar beschikbaar. Mentoren kunnen 

een beoordeling draaien om te zien hoe hun leerlingen er voor staan, de administratie zou de 

beoordeling voor een hele opleiding in één keer kunnen doen. Ook is het beoordelen individueel 

mogelijk. 

 

Beoordelen per leerling 
Via Leerlingen> [leerling]> Overig> Beoordelingen kunnen individuele beoordelingen worden 

toegevoegd via de knop <Beoordeling Toepassen> of alle beoordelingen van deze leerling 

worden verwijderd via de knop <Beoordelingen verwijderen>. Per opleiding zijn de 

beoordelingen op te roepen door de betreffende regel aan te klikken. 

Hier wordt van elke voorwaarde aangegeven of de (R) rapportresultaten van de leerling er aan 

voldoen. Met de knop Details wordt een nieuw scherm geopend met daarin per Vak/vakkengroep 

de resultaten (Punten, Gemiddelde, Strafpunten en Compensatiepunten) zoals die in de 

beoordeling zijn gebruikt. 

 



 

5 januari 2018   
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordelen per stamgroep 
Via Groepen> Stamgroepen> [stamgroep] kan onder [Overgang] gekozen worden voor 

[Beoordelingen]. Het scherm toont de leerlingen van de groep, de meest recente uitslag en het 

aantal beoordelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een regel aan te klikken wordt ingezoomd op beoordelingen.  

Met de knop [Nieuwe beoordeling] kan een nieuwe beoordeling gestart worden. 

Met de knop [Beoordelingen verwijderen ] kunnen alle beoordelingen verwijderd worden. 
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Eén of meerdere beschikbare normen kunnen worden geselecteerd. Bij de opties kun je 

aangeven: 

 

• Genereer plaatsingsadvies, als dit vinkje er niet staat wordt alleen de uitslag bij de 

leerling geplaatst en niet het advies. Er wordt dus géén adviesplaatsing gegenereerd! 

• Gebruik alternatieve normering, voor toetsdossiers met een meervoudige toetsnorm. 

• Periode die gebruikt wordt voor de beoordeling. Elke rapportperiode kan gekozen 

worden en wordt altijd op de R van het voortgangsdossier beoordeeld. 

Beoordelen per opleiding 
Via Onderwijs> Collectief muteren> Beoordelen, kan de gebruiker zelf groepen leerlingen of 

individuele leerlingen oppakken om te beoordelen. De wizard kent een drietal stappen: 

• Leerlingen selecteren 

• Beoordelingsnormen selecteren en Opties aangeven. 

• Rapportage bekijken 

Deze methode kan gebruikt worden om voor de mentoren een beoordeling klaar te zetten of de 

jaarovergang voor te bereiden. 

 

Beoordeling naar Adviesplaatsing 
 

Als bij de beoordeling aangegeven is ‘Genereer plaatsingadvies’, zal achter de voorwaarden de 

knop naar Adviesplaatsing getoond worden. Als deze wordt aangeklikt komt er een muteerbaar 

tussenscherm met daarin de Opleiding/Vestiging/Leerjaar/Schooljaar van de aan te maken 

voorlopige plaatsing. Met <Opslaan> wordt de nieuwe voorlopige plaatsing aangemaakt en wordt 

het scherm Adviesplaatsingen van de betreffende leerling geopend. 
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Rapportage 
 

De rapportage van beoordelingen verloopt geheel via BusinessObjects. In Leerling> 

Beoordelingen staan alle objecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is ook een standaardrapport beschikbaar: Stamgroep_Beoordeling met periodecijfers. 


