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Handleiding Bijles Module 
Voordat u bijlessen kunt gebruiken, zult u eerst moeten controleren of de bijlessen staan 

ingeschakeld voor de desbetreffende leerling. U gaat hiervoor naar de Leerlingen pagina (in het 

linkermenu) en klikt op het potloodje om de leerling te bewerken (of u klikt op de knop “Bewerken” 

als u al op de Leerling pagina bent). Vervolgens gaat u naar het tabblad Bijlessen en zet u een vinkje 

bij Bijlessen inschakelen en klikt u vervolgens op verzenden. De bijlessen zijn nu ingeschakeld voor 

deze leerling. 

 

Bijles inplannen 
Bijles inplannen als begeleider 

Als u als begeleider een bijles wilt inplannen gaat u naar de Bijlessen pagina in het linker menu en 

klikt u vervolgens op de knop “Toevoegen” in het actiemenu. U kunt ook een bijles aanmaken op de 

Leerling pagina onder het tabblad Bijles door op de knop “Aanmaken” te klikken. U ziet het volgende 

scherm verschijnen:  
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Allereerst kiest u hier, indien u meerdere soorten bijles aanbiedt, het bijlestype. Per bijlestype kan de 

hoeveelheid leerlingen, een toeslag voor de bijlesgever en de bijlesafschrijving worden ingesteld. 

Hoe u dat doet ziet u onder het kopje Bijles type. Vervolgens kiest u de begeleider, bent u ingelogd 

als begeleider dan wordt uw naam automatisch geselecteerd. Dan kunt u één of meerdere leerlingen 

selecteren aan wie de bijles gegeven gaat worden. Het systeem geeft een waarschuwing als u meer 

leerlingen selecteert dan er in het bijlestype is ingesteld. De bijles kan dan nog wel gewoon 

aangemaakt worden.  

 

Vervolgens selecteert u het vak of de vakken waarover de bijles gegeven gaat worden en kiest u een 

geschikte datum en tijdstip. Ook kunt u kiezen voor een periodieke bijles. U kunt dan een periode 

aangeven en één of meerdere dagen selecteren waarop de bijles periodiek gegeven gaat worden. Bij 

Tijdsduur geeft u aan hoe lang de bijles gaat duren. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoeveel 

bijlessen er worden afgeschreven en hoeveel uren de bijlesgever krijgt uitbetaald als u gebruik maakt 

van de personeels module. Deze afschrijving en uitbetaling kunt per bijles type apart instellen (zie 

Bijles type). De afschrijving vindt direct plaats naardat u de bijles(sen) heeft ingepland; de uren van 

de bijlesgever worden pas geregistreerd zodra de bijles op klaar is gezet en zijn dus gebaseerd op de 

vooraf ingevulde tijdsduur.  

 

Als laatste kunt u kiezen of u bij het aanmaken van de bijles de ouders, leerling en bijlesgever op de 

hoogte wilt stellen door middel van een bevestigingsmail. Als u klaar selecteert, dan wordt de bijles 

bij het inplannen direct op klaar gezet en worden de uren van de bijlesgever ook direct geregistreerd. 

Dit is handig als u bijvoorbeeld achteraf nog een bijles in het systeem wilt plaatsen.  

Bijles registreren 
Zodra u een bijles heeft ingepland verschijnt deze op de desbetreffende dag op de Overzicht pagina. 

Als de bijles begint meldt u de bijlesleerling aan door aan de rechterkant “Aanwezig” te selecteren. 

Zodra de bijles klaar is, verandert u de status naar “Klaar”. Op dat moment wordt er, indien u gebruik 

maakt van de personeelsmodule, het vooraf ingestelde aantal uren bijgeschreven bij de bijlesgever. 

Het maakt daarbij dus niet uit of de exact in danwel uitkloktijd klopt. Het bijlestegoed is al verrekend 

op het moment dat de bijles was aangemaakt.  
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Mocht de bijles niet doorgaan, dan kunt u “Afgemeld” selecteren. Indien u dit voor een bepaalde tijd 

voor aanvang van de bijles doet wordt het bijlestegoed automatisch weer bijgeschreven. Deze tijd 

kunt u instellen door naar in het linkermenu naar de Bijlessen pagina te gaan en daar onder 

Instellingen “Minimaal aantal uur van tevoren afmelden bijles (anders wordt er bijlestegoed 

afgeschreven)” aan te passen. Als u de leerling afmeldt na dit tijdstip verschijnt er een pop-up of u 

het bijlestegoed wilt terugstorten.  

 

Bijlesoverzicht 
Manager 

Op de Bijlessen pagina (in het linker menu) vindt u een overzicht van de eerstvolgende bijlessen van 

alle bijlesgevers van uw locatie. U kunt vanaf hier gemakkelijk een bijles bekijken, bewerken of 

verwijderen door respectievelijk op het vergrootglas, potlood of prullenbakje te klikken aan de 

rechterkant. Indien een bijles verwijderd wordt, wordt het bijlestegoed weer bijgeschreven. 

Onderaan kunt u aangeven hoeveel bijlessen u per pagina wilt zien. Aan de linkerkant kunt u met 
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behulp van een filter instellen van welke periode en/of welke leerling een overzicht wilt hebben. 

 

Begeleider 

Op de Bijlessen pagina (in het linker menu) vindt u een overzicht van de eerstvolgende bijlessen die 

voor u gepland staan. U kunt vanaf hier gemakkelijk een bijles bekijken, bewerken of verwijderen 

door respectievelijk op het vergrootglas, potloodje of prullenbakje te klikken aan de rechterkant. 

Indien een bijles verwijderd wordt, wordt het bijlestegoed weer bijgeschreven. Onderaan kunt u 

aangeven hoeveel bijlessen u per pagina wilt zien. Aan de linkerkant kunt u met behulp van een filter 

instellen van welke periode en/of welke leerling een overzicht wilt hebben. 

Leerling 

Om het bijlesoverzicht van een leerling te zien kunt u het filter aan de linkerkant gebruiken, maar u 

kunt ook naar de Leerling pagina gaan, via de Overzicht pagina of Leerlingen pagina in het 

linkermenu. Daar vindt u onder het tabblad Bijlessen  een overzicht van alle ingeplande en reeds 

gegeven bijlessen. Hier ziet u ook direct de status, notities en de tijdsduur van de bijles. Ook kunt u 

bijlessen bewerken of verwijderen door respectievelijk op het potloodje of prullenbakje te klikken. 

Daarnaast kunt u vanaf hier ook bijlessen aanmaken door op de blauwe knop “Aanmaken” te klikken 

(zie Bijles inplannen). 

 

Bijlestegoed bekijken of bewerken 

U kunt het bijlestegoed terugvinden onder het tabblad Algemene Info op de Leerling pagina, 

helemaal onderaan de pagina. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen bijlessen die gekoppeld zijn 

aan een abonnement en losse bijlessen. Indien de leerling nog een bijles in het abonnementtegoed 

heeft, wordt eerst deze afgeschreven (zie Bijles in combinatie met een abonnement). 
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Als u dit tegoed wilt aanpassen dan klikt u op de “Bewerken” knop en gaat u naar het tabblad Bijles, 

hier kunt u het bijlestegoed aanpassen en slaat u de wijzigingen op door op de blauwe “Verzenden” 

knop te klikken. 

 

Bijles type 
U kunt verschillende typen bijlessen aanmaken, om bijvoorbeeld het onderscheid te kunnen maken 

aan een bijles bovenbouw of onderbouw of aan een basisschool. Een ander voorbeeld waar dit 

handig is als u meerdere leerlingen tegelijkertijd bijles geeft. U kunt dan per bijlestype instellen 

hoeveel bijlestegoed een bijles kost voor de leerling en of de bijlesgever voor dit specifieke type bijles 

een toeslag ontvangt. Om dit te doen gaat u naar de Bijlesesn pagina en klikt u op de knop “Types”. 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende type bijlessen. U kunt deze typen 

bewerken of verwijderen door respectievelijk op het potloodje of prullenbakje te klikken.  
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U kunt een nieuw type bijles aanmaken door op de blauwe “Aanmaken” knop te klikken. Er verschijnt 

dan het volgende scherm.  

 

Hier kunt u het type bijles een naam geven, deze verschijnt dan als keuze er een bijles wordt 

aangemaakt. Verder kunt u het aantal leerlingen opgeven dat aan dezelfde bijles deel kan nemen, bij 

het aanmaken van een bijles krijgt u dan een waarschuwing als u dit aantal overschrijdt.  

Indien u gebruik maakt van de personeelsmodule kunt u bij de Toeslag bijles een aantal uren invullen 

dat de begeleider extra, dus bovenop zijn normale uren, uitbetaald moet worden. Vult u hier 

bijvoorbeeld 0.5 in dan ontvangt de begeleider per uur gegeven bijles 1,5 uur aan bijlesloon. Dit is 

bijvoorbeeld handig als een begeleider aan meerdere leerlingen tegelijk les geeft. Indien het 

standaard bijlestarief betaald moet worden vult u hier 0 in.  

Daarnaast kunt u ook instellen hoeveel bijlestegoed per uur moet worden afgeschreven bij het geven 

van dit type bijles. Standaard staat dit op 1,00 per uur.  

Als laatste kunt u instellen of de ouders dit type bijles kunnen inplannen via het ouder dashboard. Dit 

voorkomt dat ouders bijvoorbeeld 1 op 3 bijlessen kunnen selecteren.  

Verschillende betaalmethoden 
Bijlestegoed 

De standaardmethode werkt met een bijlestegoed. Zodra er een bijles wordt ingepland wordt er van 

dit tegoed de opgegeven tijdsduur afgeschreven. Indien het bijlestegoed lager wordt dan 0, dan is 

het niet meer mogelijk om een bijles in te plannen. U kunt dit omzeilen door een negatief bijlessaldo 

toe te staan. Om dit in te stellen gaat u naar de Bijlessen pagina in het linker menu en klikt u op de 

knop “Instellingen”.  Vervolgens zet u een vinkje bij “Sta een negatief bijlessaldo toe” en klikt u op 



8 
 

  Handleiding Bijles Module 
 

“Opslaan”. Het is dan in het vervolg mogelijk voor leerlingen om een negatief bijlessaldo te hebben. 

Zodra een ouder het bijlestegoed opwaardeert via het dashboard, zal dit negatieve saldo van het 

opgewaardeerde tegoed worden afgetrokken. 

  

Bijlessen achteraf factureren 

De tweede optie is om de bijlessen achteraf te factureren met behulp van onze financiële module. . 

Om dit in te stellen gaat u naar de Bijlessen pagina in het linker menu en klikt u op de knop 

“Instellingen”.  Vervolgens zet u een vinkje bij “Sta achteraf factureren bijlessen toe” en klikt u op 

“Opslaan”. Indien u beide vinkjes aanzet, kunt u in het geval van een negatief bijlessaldo deze ook 

aan het eind van de maand factureren. Hoe u dit factureert leest u in de handleiding van onze 

financiële module.  

 

Bijles in combinatie met abonnement 

Het is ook mogelijk om bijlessen op te nemen in een (combinatie-)abonnement. Er kunnen dan per 

maand een x bijlessen worden afgenomen. Dit tegoed wordt apart bijgehouden in het 

abonnementsbijlestegoed en wordt iedere maand weer aangevuld tot het aantal opgegeven 

bijlessen, bijlestegoeden van de vorige maand blijven dus niet staan. Als een leerling zowel 

abonnementsbijlestegoed als gewoon bijlestegoed heeft, wordt de bijles eerst van het 

abonnementsbijlestegoed afgeschreven. 

Als u bijlessen wilt toevoegen aan een abonnement gaat u naar de Abonnementen pagina in het 

linker menu en kiest u voor het aanmaken of bewerken van een abonnement. Vervolgens kunt u hier 

aangeven hoeveel bijlessen er in het abonnement moeten komen. Vervolgens klikt u op “Verzenden” 

om de wijzigingen op te slaan. 
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Bijles agenda  
Week/maandoverzicht 

Naast de eerder besproken overzichten is het ook mogelijk om een week of maandoverzicht te 

krijgen. Hiervoor gaat u naar de Bijlessen pagina in het linker menu en klikt u op “Kalender”. U krijgt 

nu een week of maandoverzicht te zien afhankelijk van het soort dat u bovenaan de pagina instelt. 

Als manager krijgt u hier een overzicht van alle bijlessen op uw locatie, als begeleider ziet u alleen uw 

eigen bijlessen. Als u met uw muis op een bijles gaat staan, dan krijgt u handige een pop-up met wie 

de begeleider is en op welke locatie de bijles gegeven wordt. Met de pijltjes knoppen navigeert u 

tussen de verschillende weken danwel maanden. 

 

Synchroniseren met eigen agenda 

Het is als begeleider ook mogelijk om de bijlesagenda te synchroniseren in uw eigen agenda. U gaat 

hiervoor naar de Bijlessen pagina in het linker menu en klikt op “Toevoegen aan agenda”. Er 

verschijnt dan een pop-up waarmee u de webcal link kunt openen met uw favoriete agenda 

software. De bijlessen die in Studyspace worden aangemaakt verschijnen dan voortaan automatisch 

ook in uw agenda.  

Bijlessen exporteren 
Als u een overzicht van bijlessen wilt exporteren als een .XLSX bestand dan gaat u naar de Bijlessen 

pagina in het linker menu en klikt u op de knop “Exporteren”. Op het volgende scherm kunt u een 

periode selecteren en vervolgens klikt u op blauwe knop “Exporteren”. U kunt nu het overzicht 

opslaan en openen met uw spreadsheetsoftware zoals bijvoorbeeld Excel. Als manager exporteert u 

alle bijlessen van uw locatie en als begeleider exporteert u alleen uw eigen bijlessen.  

 

 


