
Handleiding Bijles+ Module 
 

Instituutmanager 
Als instituutmanager heeft u de mogelijkheid om een aantal instellingen aan te passen, 
zodat de module naar uw wens werkt. 

 
 

Duur van één bijles 
Deze instelling geeft de lengte in minuten (exclusief pauze) aan van een bijles. Hiermee 
wordt rekening gehouden tijdens het inplannen van een bijles. 

 

Pauze tussen bijles 
Het is mogelijk om tussen elke bijles een x aantal minuten vrij te houden. Vul hier dan het 
aantal minuten dat u wilt vrijhouden in. 

 

Minimum aantal dagen voor bijles 
Dit is het aantal dagen van tevoren waarop een bijles ingepland moet worden. Stel dat deze 
instelling op twee staat, kunnen bijlessen vanaf overmorgen worden ingepland. 

 

Stuur begeleiders een herinnering 
Als deze functionaliteit aanstaat, wordt er 2 dagen van tevoren een mail verstuurd naar 
begeleiders met een herinnering aan de bijles. 

 

Aantal weken planbaar 
Deze instelling bepaalt hoever ouders bijlessen in het voren kunnen plannen. Dit houdt in 
dat begeleiders voor deze week ook al hun beschikbaarheid moeten hebben doorgegeven. 
 
  



Laat gebruiker tijdstip kiezen 
Als deze instelling aanstaat, is er voor gebruikers meer keuze voor tijdstippen. Dit zorgt er 
wel voor dat er meer gaten in de planning ontstaan. 

 

Plannen per.. 
Als bovenstaande optie is aangevinkt, verschijnt deze optie. Bij deze optie is in te vullen 
wanneer ze kunnen inplannen. 

 

Begeleiders 
Onder begeleiders zijn de begeleiders te selecteren die in aanmerking komen om ingepland 
te worden. 

 

Begeleiders 
Voor het invullen van beschikbaarheid door begeleiders kunnen zij kijken bij de handleiding 
‘Personeelmodule’. De vakken die ze kunnen geven, worden uit ‘Vaardigheden’ gehaald. 

 

Ouders 
Ouders kunnen in hun dashboard drukken op ‘Afspraak maken’. Het volgende formulier 
verschijnt: 

 
  



Datum 
Hier is de gewenste datum in te vullen. Deze houdt rekening met de hierboven ingevulde 
instellingen, en met de openingsdagen van uw instituut. 

 

Vak 
Er verschijnen hier vakken die gekozen kunnen worden. 

 

Begeleider 
Als er een vak gekozen is, verschijnen de bijbehorende begeleiders. 

 

Tijd 
Nadat alle gegevens zijn ingevuld, verschijnen de opties wat betreft tijdstip.  
 
Zodra een tijd is geselecteerd, klikt men op ‘Afspraak maken’. De betreffende begeleider, 
leerling, ouders en afhankelijk van de instellingen (instituutinstellingen) ook de managers. 
 


