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Handleiding Begeleider 

Dagoverzicht 
Nadat u heeft ingelogd in Studyspace, komt u op de openingspagina van uw locatie, het zogenoemde 

dashboard. U ziet hier alle belangrijke functies op 1 overzichtelijke pagina. U kunt op ieder moment 

terug naar deze pagina door in het linker menu op de knop “Overzicht” te klikken. 

 

Vestiging selecteren 

Als u bij meerdere vestigingen werkzaam bent dan kunt u aan de bovenkant van het dagoverzicht 

kun u uw vestiging kiezen. Staat uw vestiging er niet tussen, vraag dan uw locatie manager om u aan 

de betreffende locatie toe te voegen. 
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Dagoverzicht 

Aan de rechterkant kunt u naar het dagoverzicht gaan. Dit is een handig overzicht waarin u in één 

oog opslag het huiswerk van alle leerlingen voor de desbetreffende dag kan zien.  

 

Bovenin kunt u de dag aanpassen, het overzicht geeft alle deadlines en opmerkingen van de 

geselecteerde dag weer. De deadlines verschijnen als dikgedrukt en de opmerkingen zonder verdere 

opmaak.   
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Verjaardagen deze week 

Een overzicht van de leerlingen en begeleiders die deze week jarig zijn. 

Locatie informatie (voor alle gebruikers zichtbaar) 

Hier kunt u informatie vermelden die te zien is op de dashboards van alle gebruikers, dus alle 

begeleiders, leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld bij roosterwijzigingen. (de locatiemanager kan de 

inhoud van deze tekst wijzigen door op het potloodje te klikken) 

Berichten (alleen intern zichtbaar voor alle begeleiders) 

De locatiemanager en begeleiders kunnen aan de rechterzijde eenvoudig een dagbericht plaatsen. 

Deze kan op datum worden gepresenteerd. Deze berichten zijn alleen zichtbaar voor alle begeleiders. 

Deze berichten zijn eenvoudig te verwijderen door de locatiemanager via het prullenbak icoontje aan 

de rechterzijde van het bericht. 

Ook berichten en afmeldingen die de ouders via Studyspace sturen worden hier vermeld. Berichten 

zijn alleen zichtbaar voor de locatiemanager, afmeldingen zijn voor alle begeleiders zichtbaar. 

 

Onder het blok vindt u een filter, de dagnavigatie en een aantal tabbladen. 

 

Filter gekoppelde leerlingen 

Direct onder het blok vindt u een filter om alle of alleen de aan u 

gekoppelde leerlingen te laten zien. Uw locatiecoördinator kan u 

koppelen aan leerlingen, bijvoorbeeld als u een vaste groep 

leerlingen begeleidt. En ook bij het aanmaken van een bijles kunt u 

aangeven welke begeleider er aan de bijles gekoppeld wordt. Op 

deze manier ziet u alleen de leerlingen die u begeleidt en houdt u 

een beter overzicht. 

Dagnavigatie 

Via de navigatiemogelijkheden <<terug en vooruit>> kunt u 

eenvoudig naar een andere dag navigeren die dichtbij de huidige 

dag ligt. Ligt de dag verder weg, gebruik dan de kalender. U klikt dan 

op de dagnotatie en de kalender zal verschijnen. Via deze kalender 

kunt u handig naar een andere datum navigeren. De huidige dag 

wordt in het goudgeel weergegeven en de dag waar u in werkt in 

het blauw.  

U kunt altijd eenvoudig terug via ‘Vandaag’. 

 

De verschillende tabbladen zullen hieronder besproken worden: 
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Leerlingen 
Dit tabblad staat standaard open en is dus bij inloggen direct zichtbaar. U vindt hier het overzicht van 

de leerlingen die op deze dag aanwezig zijn. Het is mogelijk om te sorteren door op een kolomnaam 

te klikken. U kunt hier op de naam van een leerling klikken om naar een leerlingpagina te gaan. 

Aan de linker kant ziet u kleurcodes. Deze geven de verschillende soorten abonnementen weer 

(bijvoorbeeld 4 dagen huiswerkbegeleiding). Daarnaast ziet u de namen van de leerlingen staan en 

hoe laat ze verwacht worden. Verder ziet u eventueel de gekoppelde begeleider en het lokaal, in 

welke klas de leerling zit en hun status (verwacht/aanwezig/klaar/afgemeld).  

Zodra een leerling binnenkomt kunt u de leerling op aanwezig zetten, door op het keuzevakje aan de 

rechterkant te klikken en vervolgens op “aanwezig” te klikken. Zodra u de leerling op aanwezig heeft 

gezet, zal de starttijd zich automatisch aanpassen naar het moment van aanmelden. Op dezelfde 

manier kunt u de leerling ook weer op klaar zetten en dan wordt ook de eindtijd automatisch 

aangepast. U kunt deze tijden achteraf gemakkelijk aanpassen door op de tijd zelf te klikken. De 

leerlingen worden gesorteerd op basis van hun status, met bovenaan de leerlingen die nog verwacht 

worden, in het midden de leerlingen die aanwezig zijn en onderaan de leerlingen die klaar of 

afgemeld zijn. Verder is er nog de mogelijkheid om het overzicht te exporteren door middel van het 

rode icoontje rechts bovenin.  

Indien u als begeleider gekoppeld bent aan bepaalde leerlingen, ziet u alleen uw eigen leerlingen 

staan. U kunt alle leerlingen zien door erboven “Alle leerlingen” te selecteren. Indien u niet 

gekoppeld bent ziet u standaard alle leerlingen staan.  
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Begeleiders 

Hier treft u een overzicht van de begeleiders die op deze dag aanwezig zullen zijn. Met daarbij het 

tijdstip, het aantal leerlingen waaraan ze deze dag gekoppeld zijn (niet verplicht), het lokaal waarin 

ze zijn ingeroosterd vandaag, de huidige status en de keuzelijst waarin de status kan worden 

gewijzigd in ‘aanwezig’ of ‘afgemeld’ door de locatiemanager. 

Grafische weergave 

In dit tabblad vindt u een grafisch overzicht van de ingeplande leerlingen en begeleiders.  
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Aanwezigheid (Module Personeel) 

In dit tabblad ziet u wanneer u bent ingepland, op welke tijden en in welke vestiging. Met de pijltjes 

bovenin navigeert u tussen de verschillende weken. Het is ook mogelijk om uw aanwezigheid te 

exporteren als ics bestand. Deze kunt u vervolgens importeren in uw digitale agenda. Uw werktijden 

en bijlessen zullen automatisch als afspraken in uw agenda worden aangemaakt.  

U kunt hier ook de gewerkte tijden van de weken ervoor terug vinden. Deze vindt u ook terug onder 

het tabblad Salaris. 
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Beschikbaarheid (Module Personeel) 

 

Dit tabblad is alleen zichtbaar als uw organisatie gebruik maakt van de module personeel. Hierin kunt 

u uw beschikbaarheid per dag aangeven. Met de pijltjes bovenin navigeert u tussen de verschillende 

weken. Vaak zult u uw beschikbaarheid enkele weken van tevoren moeten doorgeven, het is in dat 

geval niet mogelijk de beschikbaarheid tot die periode aan te passen. Dit kan alleen de 

locatiecoördinator.  

Als u uw beschikbaarheid op een dag wilt toevoegen drukt u op het plusje. U kunt vervolgens door 

middel van de randen van het tijdvak te verslepen de tijd aanpassen. Aan de rechterkant kunt uw 

aangeven voor welke vestiging u beschikbaar bent. Vervolgens klikt u op opslaan en uw 

beschikbaarheid van de ingevulde week/weken wordt opgeslagen. U ontvangt automatisch een 

reminder als u de beschikbaarheid nog niet is ingevuld.  
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Bijlesoverzicht 

 
In dit tabblad heeft u een overzicht van de door u te geven bijlessen. U kunt kiezen tussen een week 

en een maandoverzicht. Ook kunt u een overzicht van de bijlessen uit een bepaalde periode 

exporteren als XLSX bestand.  
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Salaris (Module Personeel) 

Dit tabblad is alleen zichtbaar als uw organisatie gebruik maakt van de module personeel. Bovenin 

ziet u de gewerkte uren. Controleer deze alvorens u de uren goedkeurt. Klopt er iets niet dan kunt u 

de uren aanpassen, hierbij is het invullen van reden tot aanpassing verplicht. U klikt vervolgens op de 

knop opslaan direct onder dit blok om de aanpassingen op te slaan. Onder het blok ziet u staan 

hoeveel uren u in totaal gewerkt hebt deze periode en hoeveel euro u daarmee heeft verdiend. 

In het volgende blok kunt u niet-gedeclareerde uren en niet-gedeclareerde bijlessen opgeven. Klik op 

“Dag toevoegen” als u een datum en tijd wilt invoeren van een gewerkte dag die niet in het 

bovenstaande overzicht staat. Wederom moet u hiervoor een reden opgeven. Klik nogmaals op “Dag 

toevoegen” als u meerdere dagen wilt declareren. Klik vervolgens op opslaan om deze dagen op te 

slaan. Ook kunt u bijlessen van eerdere maanden toevoegen, mits die nog niet eerder gedeclareerd 
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waren. Klik op verzenden om deze bijlessen toe te voegen.

 

In het volgende blok vindt u een overzicht van de door u gegeven bijlessen deze maand. 

 

Als de instituutsmanager hiervoor de rechten heeft gegeven (via instellingen), kan de begeleider hier 

diverse vormen van declaraties (algemene declaraties, telefoonkosten, reiskosten) indienen. Er is 

tevens een mogelijkheid om een vaste vergoeding in te voeren. 

 

De begeleider dient maandelijks zijn goedkeuring te geven alvorens er over kan worden gegaan tot 

salaris uitbetaling via de Personeelsmodule.  
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Profiel 

  

U kunt uw eigen profiel aanpassen door in het hoofdmenu aan de linkerkant op profiel te klikken. 

 

U kunt hier uw wachtwoord wijzigen door uw huidige wachtwoord en nieuwe wachtwoord in te 

voeren. Ook kunt u hier een profielafbeelding uploaden. Deze wordt op het moment alleen gebruikt 

in de helpdesk.  
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In het blok “Algemene gegevens” kunt u naam, geslacht, geboortedatum, email-adres(sen) en 

telefoonnummer(s) invoeren of aanpassen. 

 

In het blok “Adresgegevens” kunt u uw straat, postcode, plaats en land invoeren of aanpassen.

 

In het laatste blok kunt u uw vaardigheden opgeven, u kunt hier kiezen uit de verschillende vakken. 

Zo heeft de locatiemanager een overzicht wie hij/zij moet inplannen voor bijvoorbeeld een bijles. 

Klik vervolgens op verzenden om alle informatie op te slaan. 
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Leerlingen 

 

U kunt het leerlingoverzicht in het hoofdmenu aan de linkerkant vinden. In dit overzicht staan de 

leerlingen per vestiging ingedeeld, u kunt indien u begeleider bij meerdere vestigingen bent 

bovenaan de vestiging wijzigen. Ook kunt u hier zoeken naar een leerling.  

U kunt een nieuwe leerling aanmaken door op de blauwe knop aanmaken te klikken rechts bovenin. 

Verder kunt u filteren op actieve, inactieve of nieuwe leerlingen.  

 

Daaronder vindt u het overzicht van alle leerlingen. U kunt één of meerdere leerlingen selecteren, 

met het selectievakje linksboven selecteert u alle leerlingen van die pagina. Let op hij selecteert dan 

niet de leerlingen van de andere pagina’s, u kunt dan het beste eerst het aantal leerlingen per pagina 

rechts onderin wijzigen. Vervolgens kunt u bovenin in het keuze vakje “Selecteer actie” kiezen om de 

leerlingen en/of ouders een bericht te sturen, de leerling(en) op inactief te zetten of ze te 

verwijderen. 
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U kunt een leerling bekijken, bewerken of verwijderen door respectievelijk op het vergrootglas, 

potloodje of prullenbakje te klikken. Verder vindt u in dit overzicht de naam van de leerling, de 

vestiging waar de leerling zit, de klas, de startdatum van het abonnement en het soort abonnement 

en de aandachtsvakken. U kunt de leerlingen op deze gegevens sorteren door bijvoorbeeld op 

“naam” te klikken. 
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Bericht sturen 
U kunt vanuit hier een bericht sturen naar de mailadressen van de ouders en/of leerling. U kunt 

onderaan selecteren of het bericht aan alleen de leerling, alleen de ouders of aan beide gericht is. 

Om het bericht te versturen klikt u op verzenden. 
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Vakken 

  

U kunt het vakkenoverzicht in het hoofdmenu aan de linkerkant vinden. U kunt zelf vakken 

toevoegen door op de knop “Aanmaken” te klikken.  U kunt dan de naam en afkorting voor het vak 

kiezen en kiezen voor welke vestiging u het vak in wilt stellen. Zodra u op verzenden klikt verschijnt 

het vak in het overzicht. Een voorbeeld daarvan ziet u hieronder. Er kunnen ook vakken automatisch 

worden toegevoegd door een koppeling met SOMtoday. U kunt de vakken bekijken, bewerken of 

verwijderen door op respectievelijk het vergrootglas, potloodje of prullenbakje te klikken.  
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Leerlingpagina 
We gaan terug naar het dagoverzicht en van daaruit klikken we op de naam van een leerling die op 

dat moment wordt begeleid. Hieronder ziet u een voorbeeld: 

 

Bovenin ziet u een viertal knoppen. Door op overzicht te klikken gaat u naar het leerlingenoverzicht. 

U kunt de leerling en/of zijn ouders een bericht sturen, de gegevens van de leerling bewerken of de 

leerling verwijderen. Indien ingeschakeld kunt u ook een lessamenvatting sturen naar de ouders. 
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Daaronder ziet u een aantal tabbladen staan, we gaan deze tabbladen stapsgewijs langs. 

 

Planner 
Dit tabblad is automatisch het beginscherm nadat u op de naam van een leerling heeft geklikt. U ziet 

nu bovenstaande tabbladen en de planner. De planner is het centrale gedeelte van Studyspace. Het 

is een moderne planner waarmee u eenvoudig de inhoud van de ene plek naar een andere plek kunt 

slepen. Het is zelfs mogelijk om inhoud naar een andere week te slepen.  

 

De Layout 

Aan de linkerzijde ziet u 9 rijen (van links naar rechts); dit zijn de lesuren van de dag.  

De kolomnamen ( van boven naar beneden) zijn de dagen en de tijden. De dagen dat de leerling bij 

het huiswerkinstituut is ingedeeld hebben een andere kleur en de tijden zijn daarvan zichtbaar. Deze 

tijden zijn eenvoudig te veranderen door erop te klikken. 
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Tussen de dagen en de tijden ziet u bij elke dag een potlood. Deze ruimte wordt gebruikt voor 2 

functies van Studyspace, te weten: 

- Automatische toetsplanner 

- Notities voor deze dag 

Deze functies leggen we later uit. 

 

U ziet hier overzichtelijk het lesrooster van de leerling. Op de 

afbeelding ziet u ook verschillende kleuren. Dit komt doordat u 

met Studyspace verschillende kleuren kunt instellen voor elk 

soort/type huiswerk. In dit voorbeeld is blauw maakwerk en de 

rode kleur staat voor een toets, proefwerk of schriftelijke 

overhoring. De tekst in een gekleurd vak is het huiswerk. Indien 

deze is doorgestreept dan heeft een begeleider het huiswerk 

afgetekend. Als u met de muisaanwijzer op het huiswerk gaat staat, dan verschijnt er een tooltip met 

de naam van de begeleider die verantwoordelijk is geweest voor het aftekenen van het huiswerk. 

Het is ook mogelijk om in het weekend huiswerk op te geven via de ‘opmerkingen’. Daarom ziet u de 

zaterdag en de zondag ook in de planner.  

Rechtsonder ziet u onder het kopje ‘Aandacht’ de aandachtspunten van de leerling waar het 

huiswerkinstituut extra rekening mee moet houden (dit is alleen zichtbaar voor alle begeleiders). 

Het huiswerk dat door de leerling zelf is toegevoegd verschijnt als cursief, als u er met de muis 

overeen gaat ziet u een pop-up dat het door de leerling is toegevoegd. 

Het invoeren van huiswerk of een toets 

U klikt op een vak in de planner en u krijgt het volgende scherm in beeld. Hieronder ziet u een 

voorbeeld van het vak wiskunde A. 
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U kunt klikken op + Toevoegen en u kunt het huiswerk, 

leerwerk of toets invoeren. Vergeet niet op te slaan. Als 

er een fout is gemaakt, kunt u het weer verwijderen met 

het prullenbakje. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de 

ouders een mail te sturen in het geval van huiswerk wat 

thuis moet worden gedaan. U kunt bij ‘Maakwerk’ en/of 

‘Leerwerk’ tekst invoeren. Klik op ‘Opslaan’. 

Vervolgens komt de tekst in het lesvakje terecht en krijgt 

het een blauwe kleur.  

De andere mogelijkheid is om een toets in te 

voeren. Indien u klikt op +toevoegen 

verschijnt het volgende scherm: 

Naam: geef de toets hier een herkenbare 

naam 

Toetstype: u kunt hier kiezen uit het soort 

toets.  

De verschillende soorten toetstypen waaruit u 

kunt kiezen in deze keuzelijst kan de 

instituutmanager bepalen door deze in te 

voeren bij ‘instellingen’. 

Leerstof: vul hier wat de leerling moet 

bestuderen 

Indien u een toetstype inplant voor een leerling, 

dan zal deze toets niet alleen verschijnen in de planner, maar deze zal ook te zien zijn onder het 

tabblad ‘Cijfers’. (de kleur van het tabblad zal goudkleurig worden, zodat de begeleider weet dat er 

een toets is ingepland en dat er binnenkort een cijfer moet worden ingevoerd). 

De toets inplannen voor …. dagen voor de toets… 

Met deze functie worden er automatisch een aantal dagen voor de toets leerwerk ingevoerd in de 

planner. Geeft u aan dat er 3 dagen voor de toets moet worden ingepland, dan plaatst Studyspace 

het leerwerk op 3 dagen (op de dagen dat de leerling bij het instituut aanwezig is) voordat de toets 

wordt afgenomen bij de notities. Uiteraard kunt u nu de inhoud van deze toets wijzigen of eenvoudig 

naar een andere dag slepen. Hieronder ziet u een voorbeeld bij het vak Duits.
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De toets opdelen 

Met deze functie wordt de toets automatisch verdeeld over een aantal dagen in de planner. Het 

aantal dagen is dus het aantal ‘items’ 

leerstof. 

 

Stap 1: Vult de naam van de toets in en 

toetstype en klik op toevoegen; een 

leeg veld wordt geopend waarin u een 

leerdeel kunt toevoegen, bijvoorbeeld 

paragraaf 1. 

Stap 2: Vul zoveel velden toe als nodig 

en voeg de leerdelen als tekst toe. 

Stap 3: Klik op ‘ De toetsstof opdelen’ 

en sla op. Omdat er 4 velden zijn 

ingevuld, worden deze leerstofdelen op 

de 4 aanwezige dagen voor de toets 

ingepland in de agenda. 

Stap 4: Vervolgens kunt u kiezen om de 

stof in te plannen op de dagen dat de 

leerling aanwezig is, op maandag t/m 

vrijdag of over de hele week inclusief 

het weekend. 

Resultaat: zie volgende afbeelding 
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Het aftekenen van het huiswerk 

Als de leerling aangeeft als huiswerk klaar is, gaat de begeleider dit controleren. Na goedkeuring kan 

de begeleider het huiswerk aftekenen door met de muisaanwijzer op het groene vinkje te klikken. Via 

een tooltip (indien u met de muisaanwijzer op het huiswerk gaat staan) is te zien welke begeleider 

verantwoordelijk is geweest voor het aftekenen. Indien ingeschakeld kan de begeleider een korte 

beoordeling of opmerking geven over het huiswerk of aangeven dat het deels af is. 

 

Meerdere weken weergeven. 

U kunt meerdere weken tegelijk weergeven in de planner. 

Hiervoor klikt u op het icoontje met de twee vierkantjes. Door op 

toevoegen te klikken komen er twee weken naast elkaar te staan 

en kunt u per week afzonderlijk navigeren. Zo kunt u huiswerk van 

de een naar de andere week slepen. Bij Verticaal weergeven zet 

hij  de twee week roosters onder elkaar in plaat van naast elkaar. 
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Algemene Info 

Via dit tabblad is de algemene info van de leerling af te lezen. Indien u gegevens in dit tabblad wilt 

wijzigen, klik dan op ‘bewerken’ erboven. U kunt hier naast de NAW en contactgegevens onder 

andere ook de abonnementshistorie en indien ingeschakeld het bijlestegoed terugvinden. 

 

Interne & Externe notities 

 

Hier komen de notities te staan die te maken hebben met de voortgang van de leerling. U kunt hier 

op elke plek willekeurig beginnen te typen. De interne notities zijn niet zichtbaar voor ouders, deze 

zijn dus voor intern gebruik. De externe notities zijn wel zichtbaar voor ouders in het ouderportaal, 

maar niet zichtbaar voor de leerling op het leerling-dashboard. 

Plan van aanpak 

 

U ziet dit tabblad indien de instituutsmanager deze heeft aangezet. U heeft hier de mogelijkheid om 

tekst toe te voegen. Dit plan van aanpak is ook te zien door de ouders (dus niet door de leerling) via 

het ouderportaal. 
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Logboek 

Via dit tabblad is te lezen wat het systeem allemaal logt, ofwel bijhoudt. Het is een opsomming van 

de activiteiten die zijn ingevoerd. Via dit logboek is de geschiedenis van de leerling dus in te zien. Het 

logboek is te zien op zowel het dashboard van de ouders als van de leerling. In het logboek zijn ook 

mails terug te zien die gestuurd zijn door bijv. locatiemanagers. 

Aanwezigheid 

 
Hier is de aanwezigheid van de leerling te zien. Indien u teruggaat in de tijd, dan ziet u de tijden dat 

de leerling daadwerkelijk aanwezig is geweest (op basis van het aan en afmelden van de leerling) in 

het huiswerkinstituut. Klikt u verder in de tijd dat gaat het om de ingeplande tijd. 
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Bijlessen 
Indien bij een leerling de bijlesmodule is geactiveerd (via bewerken) is dit tabblad zichtbaar. 

 

Hier is een overzicht te zien van de bijlessen die reeds zijn gepland. Via de knop + Aanmaken kunt u 

een nieuwe bijles inplannen/toevoegen. De bijles is hier in te plannen en er kunnen  notities worden 

ingevuld. Dit kan ook na die tijd. Een begeleider kan hier worden gekoppeld en er kan aangegeven 

worden om welk vak het gaat. Ook kunt u periodiek een bijles inplannen, u kunt hierbij aangeven op 

welke dagen de bijlessen moeten worden ingepland en vanaf en tot en met welke datum. Als u meer 

bijlessen inplant dan er bijlestegoed is, zal het bijlestegoed negatief worden. 

Als u “Informeer?” aanklikt, dan zal er een e-mail gestuurd worden naar de bijlesbegeleider, de 

instituutmanager en de leerling. Als u achteraf een bijles wilt aanmaken, kunt u de bijles direct op 

klaar zetten door “Klaar?” aan te vinken.  

 



27 
 

  Handleiding voor de begeleider – aan de slag 
 

Cijfers 
Hier zijn de cijfers te zien van de vakken die als toets in de planner zijn geplaatst. Het tabblad krijgt 

een gele kleur indien er een toets is gepland via de planner, maar waarvan het cijfer nog niet is 

ingevoerd. Hierdoor worden de begeleiders gestimuleerd om cijfers na te vragen en om deze met de 

leerling te evalueren. 

De cijfers moeten handmatig door een begeleider worden ingevoerd. Indien alle cijfers zijn 

ingevoerd, verdwijnt de gele kleur in het tabblad. Het is mogelijk om een vermelding van een cijfer te 

verwijderen (in het ouderportaal) door op het gummetje te klikken. 

 

Indien er een koppeling is met SOMtoday of Magister worden de cijfers hier automatisch 

toegevoegd. 
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Leerling aanmaken/bewerken 
Als u op de knop “leerling bewerken” of “leerling aanmaken” klikt ziet bovenin de volgende 

tabbladen staan. We zullen de tabbladen één voor één doorlopen. 

 

Algemeen 
In het tabblad algemeen kunt u de NAW en contactgegevens van de leerling aanpassen. Ook kunt u 

hier de status van de leerling aanpassen naar actief of inactief. Als u een leerling op inactief zet 

verdwijnt de leerling uit het dagoverzicht en verdwijnen de planner en de cijfers van de 

leerlingpagina. Deze blijven nog wel in het systeem staan en zijn weer beschikbaar zodra u de leerling 

weer op actief zet. U kunt de inactieve leerlingen vinden In het leerlingenoverzicht, onder het kopje 

inactieve leerlingen. 

 

School 
In het tabblad school kunt u de naam van de school als wel de klas van de leerling aangeven. 

 

  



29 
 

  Handleiding voor de begeleider – aan de slag 
 

Huiswerkbegeleiding 
Hierin kunt u de startdatum van het abonnement aanpassen. Ook kunt u hier de locatie van uw 

instituut selecteren indien u meerdere locaties heeft. De leerling zal dan alleen bij dat instituut 

verschijnen. Verder kunt u bij aandachtsvakken de vakken selecteren waar een leerling moeite mee 

heeft. Deze vakken verschijnen dan als aandachtsvakken in de planner. Als laatste kunt u hier het 

abonnementstype aanpassen, bijvoorbeeld als een leerling van 4 naar 3 dagen huiswerkbegeleiding 

gaat.  

 

Koppelingen 
In dit tabblad kunt u een koppeling met SOMtoday of Magister maken. Het rooster, het huiswerk en 

de cijfers worden dan automatisch geïmporteerd uit het schoolsysteem.  

Voor de Magister koppeling moet de desbetreffende school goedkeuring hebben verleend aan 

Studyspace. Als u op de blauwe knop “Inloggen met Magister” klikt wordt u doorverwezen naar de 

site van Magister waarin u de koppeling kunt voltooien.  
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Voor de koppeling met SOMtoday heeft u de inloggegevens van SOMtoday nodig. Deze hoeft u 

eenmalig in te vullen. Vergeet niet het vinkje “Koppeling met SOMtoday” aan te zetten. U klikt 

vervolgens op verzend om de koppeling op te slaan. 

 

 

Bijles 
Hier kunt u bijlessen voor een leerling inschakelen. Er zal dan een tabblad Bijlessen op de 

leerlingpagina verschijnen waar de bijlessen kunnen worden ingepland door de begeleider. Ook zal er 

een bijlestegoed worden bijgehouden onderaan bij de Algemene Info. Ook kunt u hier het 

bijlestegoed aanpassen. 
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Rooster 
Hier kunt u het rooster van de leerling aanpassen. Bovenin kunt u een rooster kopiëren vanuit een 

andere leerling bijvoorbeeld als meerdere leerlingen hetzelfde rooster hebben. Let wel op want het 

huiswerk wat u er reeds in heeft gezet gaat hiermee verloren. Wel kunt u ervoor kiezen om het 

huiswerk van de andere leerling mee te kopiëren, zodat deze er direct in staat. U kunt ook aangeven 

vanaf welk week u het rooster wilt kopiëren. Vervolgens klikt u op verzenden onderaan de pagina om 

het rooster op te slaan. 

Daarnaast kunt u handmatig een rooster invoeren door middel van de vakken die rechts staan naar 

het rooster te slepen. U kunt een vak verwijderen door het vak uit het rooster te slepen. Staat een 

vak er niet bij, dan kunt u het vak toevoegen via Vakken. Met de pijltjes toetsen kunt u bladeren door 

de verschillende weken. Door toetsweek aan te vinken kunt u bij het invoeren van een vak direct de 

toets aangeven. Om het rooster op te slaan klikt u op verzenden, u kunt daarbij meerdere weken in 

één keer opslaan. 
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Aanwezigheid 
In dit tabblad kunt u de dagen en tijden aangeven waarop de leerling verwacht wordt. Deze tijden 

worden uiteindelijk automatisch aangepast naar de tijden waarop een leerling is aan en afgemeld. U 

kunt deze uren kopiëren uit vorige weken door middel van het keuzevakje rechtsboven of de tijden 

kopiëren naar alle volgende weken door het vakje rechtsonder aan te vinken. U kunt met de pijltjes 

toetsen bovenin navigeren tussen de verschillende weken. Met de knop legen kunt u alle tijden van 

de huidige week eruit gooien. Als u de tijden op wilt slaan klikt u op verzenden. 

 


