
 

 

 

Permissiegroepen  
 

Het inrichten van de permissiegroepen is een leidraad voor wat een gebruiker kan zien en aanpassen 

binnen de omgeving. Per groep gebruikers kunnen permissiegroepen worden aangemaakt waarmee een 

beheerder aangeeft welke rechten deze groep heeft.  

 

Snel naar: 

 

1. Werken met permissiegroepen algemeen 

2. Permissies instellen (kort) 

3. Permissies instellen Menu (uitgebreid) 

4. Overige in te stellen Permissies 

 

1. Werken met permissiegroepen algemeen 
 

Via Beheer > Permissiegroepen zie je een overzicht van de permissiegroepen die in OnderwijsOnline aanwezig zijn. 

Standaard wordt dit menu gevuld met ‘Student’ en ‘Docent’. Aanvullend is het mogelijk om permissiegroepen aan 

te maken. Wanneer je op een permissiegroep opent kan je: 

 

● permissies instellen voor een groep gebruikers 

 

● gebruikers toevoegen 

 

● gebruikers verwijderen 

 

Aanmaken nieuwe permissiegroep 

Menu  Submenu  Instructie 

Beheer  >  Permissiegroepen  1. Klik op ‘+ Nieuw’ en geef de permissiegroep een naam.  

2. Stel de juiste permissies in voor deze groep. 

 

3. Klik op opslaan, zodra je dit hebt gedaan kun je rechtsboven gebruikers 

koppelen aan deze permissiegroep, via de knop Toevoegen. 

 

4. Bij het volgende tabblad: Zichtbare velden, kun je instellen welke (persoonlijke) 

informatie de gebruikers van anderen kunnen inzien via hun menu ‘Netwerk’.  

 

 

 

 



 

 

Zichtbare velden instellen 

Hier beheer je de instellingen rondom het profiel van de desbetreffende permissiegroep. Je legt hier vast: wat 

mogen de andere permissiegroepen zien van de geselecteerde permissiegroep. 

 

 

Voorbeeld 

Bijvoorbeeld: wanneer ik permissies aan het instellen ben van de 

permissiegroep Student.  

 

In de afbeelding rechts zie je het vinkje onder de permissiegroep Docent aan 

staan bij e-mail. Dit betekent dat de gebruikers van de permissiegroep 

Docent het e-mail adres van de gebruikers uit de permissiegroep Student 

kunnen zien.  

 

 

 

 

 

 

2. Permissies instellen (kort) 
 

Je kunt verschillende gebruikersgroepen specifieke rechten toekennen. De permissies staan op alfabetische 

volgorde genoemd. De verschillende instellingen zijn als volgt opgebouwd: 

 

1. Via het onderdeel Menu kun je instellen welke menu-items aan de linkerkant 

in de balk open moeten staan voor de gebruikers binnen deze permissiegroep.  

 

 

2. Daarnaast heb je binnen Menu de mogelijkheid om aan te geven of de 

beheersfunctie van dit item ook aan moet staan voor deze gebruikers. 

Deze items zijn te herkennen aan het woord ‘beheer’.  

 

3. Per menu-item zijn er extra rollen en rechten toe te kennen. Op de 

volgende pagina wordt hiervan een voorbeeld gegeven.  

 

Let op: zorg altijd dat de permissie: Dashboard aan staat voor alle permissiegroepen, wanneer deze niet 

aanstaat kan een gebruiker niet inloggen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voorbeeld 

Wanneer je het menu ‘Projecten’ aan wilt zetten voor studenten, volg onderstaande stappen: 

 

1. Ga via Beheer > Permissiegroepen > kies ‘Studenten’ 

 

2. Vink aan onder het kopje Menu > ‘Projecten’ 

 

3. Wil je dat studenten zelf projecten aan mogelijk maken, vink dan tevens aan ‘Beheer projecten’ 

 

4. Vervolgens ga je na of Projecten ook mogelijkheden 

heeft voor extra instellingen. Dit zie je door te kijken of 

Projecten ook genoemd staat in de rij met mogelijke 

instellingen. Daar zie je dat je bij projecten nog een 

extra instelling kan doen: Mag alle projecten zien. Hierin 

maak je de beslissing: moet deze permissiegroep alle 

projecten kunnen inzien of alleen hun eigen projecten? 

Afhankelijk hiervan vink je dit aan.  

 

 

 

3. Permissies instellen Menu (uitgebreid) 
Onderstaand een uiteenzetting van alle in te stellen permissies binnen Menu 

 

Alle permissies binnen Menu 

Menu  Permissie  Inhoud 

Menu >  Agenda  Hierin ziet de gebruiker zijn afspraken en, indien ingeschakeld, zijn rooster. 

Menu >   Begeleiding  Het inzien van begeleidingsgesprekken/ verslagen.  

Menu >  Beheer begeleidings 

categorieën 

Het aanmaken van categorieën die binnen de begeleidingsmodule te 

selecteren zijn (alleen in stand-alone) 

Menu >   Beheer content  Aanmaken en bewerken van content via menu ‘Beheer’. 

Menu >   Beheer content categorieën Aanmaken en beheren van categorieën die gebruikt kunnen worden als 

metadatering van content. 

Menu >  Beheer dashboard blokken  Je kan een dashboard blok aanmaken, bewerken en verwijderen. 

Menu >   Beheer enquêtes  Aanmaken van enquêtes, resultaten inzien en inzien van overige enquêtes. 

Menu >   Beheer extra menu items  Extra menu items aanmaken die doorlinken naar andere websites. Ze 

worden getoond in de menubalk links.  

Menu >  Beheer gebruikers  Het aanmaken en verwijderen van gebruikers (dit menu moet ook 

aanstaan wanneer je gebruikers over moet kunnen nemen)  

Menu >  Beheer groeperingen  Aanmaken en verwijderen van groepen.  

 



 

Menu >   Beheer informatie  Aanmaken en verwijderen informatie berichten. 

Menu >   Beheer inloggegevens 

verstrekken 

Verstrekken van inloggegevens aan gebruikers. Deze worden verzonden 

per e-mail.  

Menu >   Beheer inschrijvingen  Inschrijvingen klaarzetten, koppelen en verwijderen.  

Menu >   Beheer instellingen  Beheren van instellingen rondom het profiel van gebruikers.  

Menu >   Beheer keuzevakken  Aanmaken van keuzevakken en koppelen aan een vak of opleiding. 

Menu >  Beheer links  Toevoegen van links en deze op het dashboard van (specifieke) 

gebruikers(groepen) vastzetten. 

Menu >  Beheer locaties  Je kunt locaties aanmaken die te gebruiken zijn bij agenda-items.  

Menu >   Beheer opdrachten  Aanmaken van opdrachten en, wanneer er nog geen bewijslast is 

ingeleverd, verwijderen. 

Menu >  Beheer peilstok  Dit menu heb je nodig om peilstokken te kunnen aanmaken (deze 

functionaliteit staat niet standaard in de omgeving aan).  

Menu >   Beheer permissiegroepen  Beheren van instellingen rondom een permissiegroep, nieuwe aanmaken 

en gebruikers toevoegen/ verwijderen. 

Menu >   Beheer polls  Aanmaken, kopiëren en verwijderen van polls. 

Menu >  Beheer portfolio sjablonen  Aanmaken, kopiëren en verwijderen van portfolio sjablonen. 

Menu >  Beheer presentie 

categorieën 

Aanmaken van presentie categorieën voor het registreren van presentie 

(alleen in stand-alone).  

Menu >   Beheer publicaties  Aanmaken, kopiëren en verwijderen van publicaties.  

Menu >   Beheer referentieniveaus  Referentieniveaus aanmaken die te gebruiken zijn binnen opdrachten. 

Menu >  Roosters  Aanmaken van roosters (alleen in stand alone).  

Menu >   Beheer service categorieën  Aanmaken en verwijderen van service categorieën. Tevens het beschikbaar 

maken voor specifieke gebruikersgroepen.  

Menu >   Beheer studieplan 

categorieën 

Aanmaken en verwijderen van categorieën, die in het studieplan kunnen 

worden gebruikt. 

Menu >  Beheer studieplan 

domeinen 

Aanmaken en verwijderen van domeinen, die in het studieplan kunnen 

worden toegevoegd. 

Menu >   Beheer studieplan 

formulieren 

Aanmaken, bewerken en verwijderen van formulieren, die per vak in het 

studieplan kunnen worden ingevuld. 

Menu >   Beheer studieplannen  Aanmaken, bewerken, kopiëren of verwijderen van Studieplannen. 

Menu >   Beheer taal  Vertalen van standaard termen binnen de applicatie.  

Menu >  Beheer tags  Toevoegen van tags te gebruiken bij content. Tevens instellen het gaat om 

vrije tags of vastgestelde tags. 

Menu >  Beheer termijnen  Aanmaken van termijnen die je kunt gebruiken bij de inrichting van de 

opleidingsstructuur (alleen in stand alone).  

Menu >  Beheer toetsen  Aanmaken van toetsen die te koppelen zijn aan de opleidingsstructuur 

alleen in stand-alone).  

Menu >  Beheer toetssettings  Aanmaken van kenmerken die relevant zijn voor de omgeving waarin de 

toets gemaakt wordt ( alleen in stand-alone). 

Menu >  Beheer toetsvormen  Aanmaken van kenmerken die relevant zijn voor de manier waarop de 

 



 

 

toets wordt afgenomen (alleen in stand-alone). .  

Menu >   Beheer vakblokken  Samenvoegen van meerdere vakken tot één vakblok (alleen in 

stand-alone). 

Menu >  Beheer vakken  Aanmaken en verwijderen van vakken  (alleen in stand-alone). 

Menu >  Beheer waarderingsoptie 

categorieën 

Aanmaken van categorieën waarmee je toetsen en opdrachten kunt 

waarderen (alleen in stand-alone). 

Menu >   Bestanden  Uploaden en beheren van persoonlijke bestanden binnen de applicatie. 

Het is niet noodzakelijk dit menu item te gebruiken.  

Menu >   Conversaties  Het voeren van chatgesprekken met andere gebruikers. 

Menu >   Dashboard  Dit is het beginscherm van de gebruiker, deze moet aan staan anders kan 

de gebruiker niet inloggen. 

Menu >   E-learning  Bekijken van digitaal lesmateriaal wat aan jou gekoppeld is. 

Menu >   Enquêtes  Invullen van openstaande enquêtes. 

Menu >  Informatie  Inzien van informatie items. 

Menu >   Inleverloket  Inzien, nakijken en beoordelen ingeleverde opdrachten [docent]. 

Menu >   Inschrijvingen  Inschrijven op vakken/toetsen/workshops die voor je klaarstaan. 

Menu >  Keuzedelen  In dit menu kunnen studenten het aanbod van de keuzedelen inzien, 

keuzes maken en gemaakte keuzes terugzien (deze functionaliteit is alleen 

in combinatie met Trajectplanner te gebruiken).  

Menu >   Netwerk  Bekijken van informatie en benaderen gebruikers in je netwerk. 

Menu >  Peilstok  Eigen peilstokmetingen starten voor studenten, docenten kunnen worden 

uitgenodigd door studenten om ook de peilstok in te vullen (deze 

functionaliteit staat niet standaard aan in alle omgevingen).  

Menu >   Portfolio  Aanmaken, bewerken, bekijken en delen van (gedeelde) portfolio’s.  

Menu >   Presentie  Registreren (docent) en inzien (student) van presentie presentie. 

Menu >  Projecten  Samenwerken met andere gebruikers binnen een project. 

Menu >   Publicaties  Inzien van voor jou opengestelde publicaties. 

Menu >   Rapportages  Het draaien van rapportages. 

Menu >   Service verzoeken  Het inzien en behandelen van binnengekomen service verzoeken. 

Menu >  Stages  Het inzien van stagegegevens (student) 

Menu >   Studieplan  Inzien van Studieplan(nen). 

Menu >   Studievoortgang  Inzien van inhoud van opleiding en vakken in één overzicht. Na 

doorklikken verschijnen tevens toetsen, opdrachten, waarderingen en 

(eventuele) studiepunten.  

Menu >   Traject  Inzien van inhoud van opleiding, inclusief vakken, opdrachten, toetsen en 

waarderingen in één overzicht. 

Menu >  Trajectplanner  Extra menu item dat direct naar Trajectplanner linkt. 

Menu >  Waarderingen  Invoeren van waarderingen op opdrachten en toetsen  [docent]. 

 

4. Overige in te stellen permissies 

 



 

Bij beheer > permissiegroepen kun je ook per menu-item ook losse permissies instellen. Wanneer je een 

menu-item aan hebt gezet, kijk dan altijd of er nog andere permissies zijn die ingesteld kunnen worden. Hieronder 

de uitleg wat deze permissies betekenen. 

 

Instellen permissies 

Item  Permissie  Inhoud 

Algemeen >  Mag gebruikers 

overnemen 

Inloggen als een andere gebruiker. 

Begeleiding >  Nieuw aanmaken  Aanmaken van een nieuw begeleidingsgesprek. 

Content >  Mag alle content zien  Inzien van alle content binnen onderwijsinstelling via beheer > 

content (ook wanneer ‘Kopiëren en inzien’ uit staat).  

Mag alle content 

bewerken en verwijderen 

Bewerken en verwijderen van al het lesmateriaal in de content, ook 

als je hier geen eigenaar of mede-ontwikkelaar van bent.  

Dashboard >  Behaalde studiepunten  Aantal behaalde studiepunten wordt weergegeven  [student] 

Ingeleverde opdrachten  Aantal ingeleverde opdrachten wordt weergegeven [docent]. 

Inschrijvingen  Nieuwe beschikbare inschrijfmogelijkheden  worden weergegeven 

[student]. 

Links  Persoonlijke en generiek vastgezette links op het dashboard. 

Nieuwe waarderingen  Aantal nieuwe waarderingen worden weergegeven [student]. 

Polls  Invullen van voor jou beschikbare polls. 

Portfolio reacties  Aantal nieuw ontvangen portfolio reacties wordt getoond [student]. 

Publicaties  Aantal nieuwe publicaties wordt getoond. 

Rooster aankomend  Rooster van aankomende tijd wordt weergegeven. 

Rooster vandaag en 

morgen 

Rooster van vandaag en morgen wordt weergegeven. 

To do  Toevoegen en afvinken van persoonlijke to-do items. 

Drillster >  Nieuwe drills aanmaken  Maken en klaarzetten van drills met behulp van Drillster (account 

nodig). 

E-learning >  Mag alle e-learning van 

zijn/haar opleiding zien 

Via het menu item E-learning is alle content zichtbaar die 

gepubliceerd is aan opleiding van gebruiker.  

Mag ook niet-gekoppelde 

e-learning zien 

Inzien van al het lesmateriaal in de gehele omgeving, ook als je niet 

gekoppeld bent.  

Periode datum niet tonen  Bij e-learning wordt de (openstellings)datum niet getoond onder de 

titel van de e-learning. 

Enquêtes  Mag alle enquêtes 

bewerken en verwijderen 

Bewerken en verwijderen van alle enquêtes, ook als je geen eigenaar 

of mede-ontwikkelaar bent.  

Informatie  Mag alle informatie-items 

bewerken en verwijderen 

Bewerken en verwijderen van alle informatie, ook als je geen 

eigenaar of mede-ontwikkelaar bent.  

Inleverloket >  Bewijslast beoordelen  Het beoordelen van bewijslast. 

Bewijslast toewijzen  Toewijzen van bewijslast aan andere beoordelaars. 

 



 

Bewijslast verwijderen  Ingeleverde bewijslast verwijderen. 

Netwerk >  Toon alle gebruikers  Alle gebruikers binnen de omgeving worden weergegeven in het 

netwerk. 

Opdrachten >  Mag ingeleverde 

opdrachten inzien 

Wanneer je Studievoortgang of Traject van een gebruiker mag inzien, 

kan je ook de inhoud van de ingeleverde opdrachten bekijken. 

Opdrachten inleveren  Je mag opdrachten inleveren [student]. 

Peilstok  Mag metingen met elkaar 

vergelijken 

Inzien hoe verschillende actoren de metingen hebben ingevuld.  

Mag voor peilstok 

evaluaties uitgenodigd 

worden 

Hiermee maak je het mogelijk om docenten en coaches door de 

student uit te laten nodigen om een meting in te vullen voor 

hem/haar.  

Presentie >  Mag alle presentie 

registeren 

Alle presentie registreren en dus ook van de lessen die jij niet zelf 

geeft. Handig voor bijv. leerlingadministratie. 

Mag tijden wijzigen  Indien een student een gedeelte van een les mist, is het soms nodig 

tijden van presentie aan te passen.  

Registratie  Presentie registreren van de lessen die jij als docent zelf geeft.  

Profiel >  Achtergrondafbeelding 

wijzigen 

Je mag je eigen achtergrondafbeelding wijzigen. 

Examenplan van andere 

gebruikers bekijken 

Het inzien van het examenplan van andere gebruikers. 

Mag service aanvragen 

doen 

Je mag aanvragen doen / vragen stellen via de applicatie. 

Profielfoto wijzigen  Je mag je eigen profielfoto wijzigen. 

Studievoortgang van 

andere gebruikers 

bekijken 

Het inzien van de studievoortgang van andere gebruikers. 

Traject van andere 

gebruikers bekijken 

Het inzien van het Traject van andere gebruikers. 

Wachtwoord wijzigen  Je mag zelf je wachtwoord wijzigen. 

Projecten >  Mag alle projecten zien  Je kan alle aangemaakte projecten inzien en bewerken. 

Publicaties >  Mag alle publicaties 

bewerken en verwijderen 

Bewerken en verwijderen van alle publicaties, ook als je geen 

eigenaar of mede-ontwikkelaar bent.  

Rooster >  Overige vakmomenten 

bekijken 

Je kunt per geroosterd lesvak bekijken wanneer de andere lessen 

voor dit moment zijn geroosterd.  

Rooster van anderen 

bekijken 

Je kunt via je netwerk het rooster van andere gebruikers bekijken.  

Rooster van gekoppelde 

groeperingen/opleidingen 

niet tonen 

Wanneer een roosteritem aan meerdere opleidingen/groeperingen 

gekoppeld zijn, wordt enkel de informatie getoond waar de student 

of docent zelf aan gekoppeld is.  

Studieplannen >  Formulieren aanmaken  Nieuwe studieplan formulieren invullen.  

Mag alle studieplannen  Inzien van alle definitieve studieplannen bij menu-item Studieplan.  

 



 

inzien 

Studieplannen kopiëren   Kopiëren van studieplannen in de gehele omgeving 

Traject >  Verberg lege vakken  Lege vakken verbergen binnen Traject worden niet getoond. 

Waarderingen >  Mag gewaardeerd worden Het ontvangen waarderingen krijgen op opdrachten en toetsen.  

Mag vrijstellingen 

toekennen 

Het toekennen van vrijstellingen op vakken, opdrachten en toetsen 

(Indien er sprake is van een integratie met TP dan is het toekennen 

van vrijstellingen op opdrachtniveau niet mogelijk).  

Mag waarderingen 

invoeren 

Het invoeren van waarderingen op toetsen en opdrachten 

 

Extra aandachtspunten bij gebruik van OnderwijsOnline i.c.m. Trajectplanner: 

 

● Verwijder gebruikers niet handmatig uit de permissiegroep in OnderwijsOnline 

Permissiegroepen docent en student worden gevuld met de gebruikers die in Trajectplanner diezelfde rol 

hebben. Wanneer een gebruiker handmatig uit de permissiegroep in OnderwijsOnline wordt verwijderd, 

komt deze met het nachtelijk script automatisch weer binnen vanuit Trajectplanner naar de 

OnderwijsOnline. De gebruiker moet in dit geval ontkoppeld worden via het Trajectplanner. 

 

● Verwijder groeperingen niet handmatig uit OnderwijsOnline 

Er komen standaard groepen vanuit Trajectplanner in OnderwijsOnline, wanneer je een losse groep wil 

aanmaken in OnderwijsOnline kan dat. Bewerk geen bestaande groep, want ook deze wijzigingen worden 

met het nachtelijk script overschreven. Maak eventueel een nieuwe groep aan en voeg daaraan gebruikers 

toe, deze extra groep zul je dan in OnderwijsOnline handmatig moeten/kunnen bijhouden. 

 

● Extra permissies toekennen specifieke gebruiker 

Je kan wel een extra permissiegroep aanmaken en een specifieke gebruiker in OnderwijsOnline aan deze 

permissiegroep toevoegen. Zo kun je ervoor zorgen dat deze gebruiker, naast zijn rol als docent, extra 

rechten heeft.  

 


