
Aan de slag 

                                                                            De locatiemanager  

Dagoverzicht 

 

 
De locatiemanager heeft meer rechten dan de begeleider. Deze ‘meerrechten’ staan in deze 

handleiding beschreven. We adviseren de locatiemanagers om eerst de handleiding voor begeleiders 

door te nemen en daarna deze. 

 

Tabblad begeleiders 

 

De locatiemanager is verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van de begeleiders. Dat gebeurt 

hier. De tijden kunnen worden gewijzigd door er met de muisaanwijzer op te klikken. 

 

 

  



Tabblad Bijlesoverzicht 

Via dit overzicht heeft de locatiemanager een goed overzicht over de bijlessen die in deze maand zijn 

gepland. Door te klikken op een naam kan de betreffende leerling worden bewerkt of bekeken. 

 

Tabblad Locatie instellingen

  

Hier kan de locatiemanager de vrije dagen/vakanties invullen. Ouders en leerlingen zien dit terug op 

hun eigen dashboard. Ook worden de leerlingen op deze dagen automatisch uitgeroosterd. 

Instelling: Leerlingen kunnen zelf huiswerk en toetsen invullen. 

Wilt u dat uw leerlingen zelf via hun eigen dashboard de planner kunnen invullen, dan kunt u deze 

mogelijkheid aanvinken.  



Koppelen van begeleiders en lokalen 

 
Klik op de knop Koppelen en er verschijnt rechts een extra kolom met de beschikbare lokalen (in te 

vullen door de locatiemanager via Lokalen) en het aantal beschikbare begeleiders. 

  
U kunt nu de lokalen en begeleiders naar de juiste positie slepen. Indien u een fout heeft gemaakt, 

gebruik dan ‘leeg’ en sleep het op de juiste plaats.  

Lokalen zijn aan te maken via de link onder ‘Beheer’ in het menu. 

De begeleiders kunnen via hun eigen dashboard zien aan wie ze gekoppeld zijn en in welk lokaal ze 

worden verwacht. 

 

Beheer  

De locatiemanager beschikt naast alle functies en mogelijkheden die vermeld 

staan in de handleiding “Aan de slag – de begeleider”, ook over de 

beheermogelijkheid ‘Begeleiders’. Daarnaast ontvangt een locatiemanager de 

automatische mails die worden verstuurt als een nieuwe leerling wordt 

aangemeld enz. 

 

Deze functies en mogelijkheden zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de 

‘Leerlingen’.  

Denk daarbij aan de selecteer, verwijder, bewerk en e-mailmogelijkheden.  

Een handige extra mogelijkheid is het automatisch wijzigen van een wachtwoord. 

Een begeleider kan dit niet, de locatiemanager dus wel. 

 



 

Wachtwoord opnieuw aanmaken en automatisch versturen 

1. Zoek de betreffende leerling op via Leerlingen: typ de naam in het zoekveld en klik op het 

zoek-icoontje 

 

 

De naam van de leerling verschijnt. 

2. Klik vervolgens op het icoontje met het hoofdje erop 

 

Je ziet nu een overzicht met alle emailaccount die bij deze leerling horen, waarschijnlijk een leerling- 

en een ouderaccount. 

3. Vul een willekeurig wachtwoord in of genereer deze en klik op verzenden. 

Er wordt een automatische email gestuurd naar de accounts die zijn veranderd. 

 

 

 

 

 



 

Andere handige functies 

 

Via deze button kunt u een excellijst downloaden van alle begeleiders of leerlingen. 

 

U kunt een begeleider bij meerdere locaties van uw huiswerkinstituut indelen. Indien dit het geval is, 

dan ziet uw begeleider hier een keuzelijst en kan hij of zij een keuze 

maken voor een locatie. 

 

U treft hier ook een handige zoekfunctie aan en de mogelijkheid om een 

lijstselectie te maken voor actieve en inactieve begeleiders. 

 

De locatiemanager kan hier vakken toevoegen die vervolgens als keuze bij 

de roosters worden gepresenteerd. 

Het aanmaken van een vak gaat heel eenvoudig via de button +Aanmaken 

 

 

. 


