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Starten programma:  

Voor CVO Antwerpen: docent.cvoantwerpen.be 

De applicatie zal werken op elke device met een webbrowser en toegang tot het internet. 

De applicatie zal bijvoorbeeld werken op: 

• Een Android tablet 
• Een Apple Ipad 
• Een Windows pc of Mac. 

  

1. Login 
 

 

Voer hier je login + paswoord in en bevestig met ‘Inloggen’  

https://docent.cvoantwerpen.be/
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2. Laden van het startscherm 
 

• Bij het laden verschijnt eerst je naam als docent. 
Indien je hier een foutmelding krijgt, ontbreekt er mogelijk een koppeling in de database. 
Meld dit aan IT.  

• Daarna laden zich al jouw cursussen van dit schooljaar in de box ‘Cursus selectie’.  

De cursussen staan gesorteerd op cursusnummer.  Standaard zal hij de eerste cursus selecteren en 
hiervan de eerst volgende les die gepland is met zijn aanwezigheden laden. 
Indien geen les geladen wordt: 

 selecteer zelf je cursus (in ‘cursus selectie’) en de les (in ‘les selectie’). Alle lessen zijn 
zichtbaar maar deze zijn niet allemaal editeerbaar.  
Enkel de aanwezigheden van de lessen van de laatste 2/4 dagen en waarvan je nog niet op 
de ‘Aanwezigheden bevestigen’ knop hebt gedrukt zijn invoerbaar. 

 

Opgelet: na 60’ inactiviteit word je automatisch uitgelogd. Je moet opnieuw inloggen om verder te 
kunnen. 
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3. Aanwezigheden 

3.1. Invoeren van de aanwezigheden 
 

1. De aanwezigheden per cursist duid je aan in de kolom ‘aanwezigheid’.  
Sommige afwezigheden (bijvoorbeeld gestopt) gaf het secretariaat reeds in met een speciale 
code. Deze aanwezigheden kan je niet meer wijzigen of enkel wijzigen naar een code die 
toegelaten is.  

2. Door de keuzebox ‘Toon details’ aan te vinken, kan je wel of niet de foto en andere 
persoonsgegevens van de cursisten zichtbaar maken. 

3. Je kan per cursist commentaar toevoegen. De commentaar veldjes kan je nadien nog 
oproepen maar deze zijn niet meer editeerbaar. Verlaat het veldje met de muis om zeker te 
zijn dat het opgeslagen wordt! 

4. Het aantal aanwezige cursisten wordt getoond bovenaan de aanwezigheid grid. 
5. Voor iedere cursist moet een code aangeduid zijn.  Als alle aanwezigheden ingevoerd zijn, 

bevestig je de les met de knop ‘Aanwezigheden bevestigen!’. Je krijgt nog een pop-up scherm 
ter bevestiging. Hier bevestig je met ‘Bevestigen’. De aanwezigheden worden nu in grijs 
getoond. Vanaf dit moment kan je geen wijzigingen meer aanbrengen.  
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• Wijzigingen achteraf of van speciale codes reeds door het secretariaat ingegeven meld je 
zelf aan het secretariaat. 

• Onder de knop ‘Logout’ vind je aanwijzingen over het verloop van het programma en 
eventuele foutmeldingen.  

• Let op de privacy van de cursist. Zet je beamer op ‘Freeze’ of ‘No Show’ tijdens het 
gebruik van dit programma. 

• Laat je scherm niet onbeheerd achter.   
• Verlaat het programma met de knop  ‘Log uit’. Cursisten zouden wel eens nieuwsgierig 

kunnen zijn 

3.2. Overzicht aanwezigheden van de cursus 
 
In de menu links kan je via ‘Overzicht cursus’ alle ingevoerde aanwezigheden bekijken.  
Eventueel kan je hier een andere cursus selecteren. 

 

Via het menu ‘Les’ ga je terug naar het invoerscherm per les. 

Mogelijke afwezigheidscodes: 

X: aanwezig 
A: afwezig 
V: verwittigd afwezig 
T: te laat aanwezig 
W: verantwoord (gewettigd) afwezig (secretariaat heeft een geldig attest ontvangen) 
L: laattijdig ingeschreven (niet aanwezig) 
S: gestopt (niet aanwezig) 
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3.3. Individuele rapporten per cursist 
 

Vanuit het scherm “overzicht cursus” kan je individuele rapporten per cursist genereren. De 
rapporten openen in een nieuw scherm. 

 

 
 

Cursist personalia:  
 

 
 

Cursist aanwezigheden 
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Overzicht alle inschrijvingen en vrijstellingen van een cursist 
 

 

4. Rapporten 
 

Je kan de rapporten van cursussen raadplegen door op het rapport in het linkermenu te klikken.  
Het rapport opent in een nieuw scherm.  
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4.1. Persoonlijk cursus- en lessenrooster van de docent 
Je krijgt eerst een overzicht van je cursussen, daarna van de lesmomenten. 
De lessen starten vanaf de huidige datum.  

 

4.2. Cursisten per cursus 
Hier worden de cursistpersonalia getoond van alle cursisten van de geselecteerde cursus. 

4.3. Lijst openstaande en bijkomende proeven 
Hier vind je een lijst met de cursisten met een inhaalexamen of 2de zit.  

4.4. Aanwezigheidslijst 
Hier vind je de aanwezigheidslijst van de geselecteerde cursus die je kan uitprinten en als 
werkinstrument kan gebruiken om tijdelijk je aanwezigheden op te noteren. De reeds 
ingevulde lesmomenten worden ook getoond. 
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5. Info 

5.1. Kalender docent 
 
Hier wordt je lesplanning getoond in kalendervorm. Je kan kiezen tussen verschillende periodes. 
Hieronder een werkweek voorstelling. Je kan tussen de verschillende periodes bladeren. 
Er is ook een ‘export kalender’ functie. Dit .ics bestand kan je openen in je persoonlijke agenda (vb. 
Outlook, Gmail, …). 

 

 

6. Algemene instructies voor alle rapporten 
 

 

• Alle rapporten kan je exporteren naar PDF, Excel, Word,… . 
• Je kan ook printen: Klik op ‘Print Report of Print Page. 
• Rapporten bestaan soms uit verschillende pagina’s. Je kan met de pijltjes verder 

doorbladeren en terug. 
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7. Evaluatie 
 
Opgelet! Voor cursussen met meerdere docenten kan elke docent evenwaardig de gegevens invullen 
en aanpassen. 

Als je voor de eerste keer het puntenscherm opent, is het onderstaande scherm de basisinstelling. 

 

Tip: exporteer de cursistgegevens bij de start van de cursus naar excel.  

Als je op het icoontje “Kopieer naar klembord” klikt, kan je alle cursistgegevens (familienaam, 
voornaam, cursistnummer) kopiëren naar Excel.  
Je klikt op de knop, vervolgens open je Excel en gebruik je de short key Ctrl + v (plakken). Dit kan je 
als basis gebruiken om je eigen evaluatieberekeningen aan te maken. 

Het aanvinken van “verberg definitieve resultaten” geeft je meer ruimte op het scherm. 
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7.1. Ingeven punten 
 

• Je kan de punten ingeven via het tekstveld in de kolom “Punten” en het resultaat in het 
selectieveld in de kolom “Resultaat”.  

• Indien “Zonder punten” aangevinkt is, kan je enkel het “Resultaat” ingeven. 
• Enkel als je op  de “opslaan” knop klikt, wordt het resultaat bewaard! (in tegenstelling tot het 

aanwezigheidsscherm waarbij elke ingevoerde aanwezigheid meteen wordt bewaard.) 

 

• Met het vinkje “Toon details” krijg je ook de resultaten te zien van de deliberaties van de 1ste 
en 2de evaluatie (indien van toepassing). 
De resultaten van de deliberatie zijn niet editeerbaar voor een docent. Dit is louter ter 
informatie. 

 

 

7.2. Commentaar toevoegen 
 
Je kan een opmerking toevoegen door op de pijltjesknop links van de cursistnaam te klikken.  
In een nieuw veld onder de punten kan je dan per cursist een opmerking over de evaluatie ingeven.  
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7.3. Tegenstrijdigheden punten/resultaat 
 
Van zodra er tegenstrijdigheden zijn tussen punten en resultaat, wordt dit bij het opslaan 
gemarkeerd in het rood. Deze tegenstrijdigheden worden op de deliberatie verder behandeld.  
Je moet dus niet proberen om alle rode kaders weg te werken. De gegevens worden wel degelijk 
allemaal opgeslagen. 

Hieronder de tegenstrijdigheden met een eventuele verklaring:  
• Niet geslaagd en toch 50% van de punten: indien de cursist voor 2 onderdelen moet geslaagd 

zijn   
• Geslaagd en minder dan 50% van de punten: bij een delibereerbaar resultaat 
• Niet deelgenomen en toch punten: indien de cursist taken gemaakt heeft maar niet heeft 

deelgenomen aan het examen 
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7.4. 2de evaluatie 
 
Nadat er een deliberatie heeft plaats gevonden, de punten definitief zijn en de deliberatiedatum is 
ingevuld, wordt de kolom “Docent” grijs en kan je hier niets meer invullen. Wijzigingen moeten 
worden doorgegeven aan de administratie. 

Enkel voor cursisten met een “uitgestelde” of “bijkomende proef“ kan je een 2de evaluatie ingeven.  

 

Van zodra er bij de 2de evaluatie ook een deliberatiedatum wordt ingevuld, wordt ook hier de kolom 
“Docent” grijs en niet meer editeerbaar. 

 

 

7.5. Tonen alle gegevens 
 
Als je “verberg definitieve resultaten” uitvinkt, krijg je onderstaand scherm: 
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7.6. Punten ingeven voor combinatiecursus 
 
“Gecombineerde punten” aangevinkt wil zeggen dat de punten voor een combinatiecursus (vb 
Breakthrough persoonlijk en Breakthrough publiek) of een cluster (interfacedesign + webdesign) 
identiek zullen zijn. Je hoeft ze maar 1x in te geven. 

Als ”gecombineerde punten” is afgevinkt, moet je de punten per cursus ingeven in de verschillende 
tabbladen. De punten kunnen dus verschillend zijn per cursus. 

Het veld “Gecombineerde punten” is in de docent applicatie niet editeerbaar. 
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8. Cursistvolgsysteem  
 
Om het cursistvolgsysteem te gebruiken in de docent applicatie , klik je op het menu item 
“cursistvolgsysteem”.  

 

Dit opent in een nieuwe tab.  

 

Aan de linkerkant heb je een overzicht van je cursussen met daarin de cursisten. Aan de rechterkant 
heb je het CVS. Je moet eerst een cursist aanklikken om een bepaalde actie uit te voeren in het CVS.  
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Je kan ook zoeken op een cursist. Dit doe je door in het tekstveld achter de label “zoeken” de waarde 
in te typen waarop je wilt zoeken. Vervolgens krijg je een lijst van cursisten die gebaseerd zijn op je 
zoekfilter. 

 

Klik je op een cursist, dan worden zijn gegevens weergegeven in het cursistdetail bovenaan en wordt 
dit ingeladen in de CVS schermen. 

8.1. Invullen en raadplegen 
Bovenaan heb je de intaketabbladen: algemeen, talen, opleiding, het tabblad proeven en het tabblad 
registratie. In het tabblad talen wordt voor een NT2 cursist het KBI dossier zichtbaar. 
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In het tabblad “registratie” kan je de registraties raadplegen.  

 

Klik op de lijn die je wil raadplegen. Onderaan opent zich de informatie 

 

Onderaan de registratie kan je opmerkingen toevoegen. Tik je tekst in en voeg deze toe door op het 
groene plusje te klikken. 
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8.2. Zelf een registratie maken 
 
Klik op het groene plus icoon om een nieuw gesprek aan te maken.  

 

 

Het detail opent. Je kan dit invullen en bewaren. 

 

Onderstaande velden zijn verplicht. Van zodra je deze hebt ingevuld kan je de registratie bewaren 
door op het diskette icoon te klikken. Je vindt de registratie dan terug in het overzicht. 

Onderwerp  
• dit veld is zichtbaar voor diegene die notificaties krijgen  

Type 
als docent kan je enkel het type docent kiezen. Je kan zien wie je registratie kan bekijken. 



Handleiding voor docent e-administratix_FRM 010.36_v13_20190613 19/26 

• en wie je registratie kan wijzigen of verwijderen.  
• Je kan er voor kiezen om enkele personen op de hoogte te brengen van je registratie. Dit doe 

je via het overzicht van de ontvangers (zie verder notificaties) 

 

Contact centrum 
• is niet noodzakelijk de persoon die registreert. Kan een medewerker zijn die registreert voor 

jou 

Datum  
 
Onderstaande velden zijn niet verplicht:  

Modules 
• je krijgt automatisch een lijst van alle modules die beginnen met de eerste letters van de 

modulenaam die je wil intikken 
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Locatie 
• je kan een campus of een andere locatie intikken 

Duurtijd gesprek  
• Je kan in minuten aangeven hoe lang een gesprek geduurd heeft.  

 

Communicatie 
• je kan aangeven of de communicatie via email, telefoon of post is gebeurd 

 

Opleiding  
• Je kan een opleiding toevoegen aan een gesprek door in het zoekveld de eerste letters van 

de opleiding in te typen en dan te selecteren uit de suggesties.  
Klik dan op het groen plus icoon zodat de opleiding wordt toegevoegd.  
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• Je kan een opleiding verwijderen door op het rode kruisje te klikken. Van zodra je de 
registratie opslaat, is de opleiding ook verwijderd 

Gesprek: detail / afspraken / advies 
• Er is ruimte voorzien voor het noteren van de inhoud van het gesprek. De inhoud is alleen 

zichtbaar voor de personen die je rechten geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten toevoegen 
• Aan een registratie kan je documenten koppelen en raadplagen. 

 

 

 

 

• Dit doe je door op de “upload document”  knop te klikken. Je krijgt een pop-up scherm te 
zien.   

• Vul een omschrijving in, selecteer een categorie en zoek het bestand dat je wilt uploaden. Als 
je dit hebt gedaan klink je op de knop “selecteer”. 

 

 

 

 

 

 

 

• Het document is nu zichtbaar in het overzicht. 
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• Je kan het document bekijken als je op het vergrootglas klikt. 
• Als je op de prullenbak klikt, kan je het document verwijderen. 

Deelnemers toevoegen aan een registratie 
• Je kan meerdere cursisten toevoegen aan een registratie.  
• Standaard staat de opgezochte cursist in de lijst met geselecteerde cursisten.  

Een groepsregistratie is zichtbaar in het registratie overzicht van alle geselecteerde cursisten. 
• Je kan een extra cursist toevoegen door op het vergrootglas icoon te klikken.  

 

• Als je een cursist hebt gevonden wordt deze toegevoegd aan de lijst van deelnemers  
 

 

 

• Je kan een cursist verwijderen door op het rode kruisje te klikken.  De cursist die je hebt 
openstaan (opgezocht en zichtbaar in de summary) kan je niet uit de lijst verwijderen. 

• Als je een cursist hebt gevonden wordt deze toegevoegd aan de lijst van deelnemers  
 

 

 

• Je kan een cursist verwijderen door op het rode kruisje te klikken.  De cursist die je hebt 
openstaan (opgezocht en zichtbaar in de summary) kan je niet uit de lijst verwijderen. 
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Bewerken registratie 
 
Je kan het gesprek terug bewerken door op het potlood icoon te klikken. Hierdoor worden de velden 
van het gesprek bewerkbaar. 

 

 

 

 

 

 

Machtigingen registratie  
 
Standaard zijn er machtigingen gezet per gesprekstype. De machtiging op een registratie zorgt ervoor 
welke rol (persoon) de registratie kan zien en/of bewerken.  
Je kan pas machtigingen zetten na de eerste keer dat je de registratie hebt bewaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een nieuwe machtiging aan te maken klik op het groene plus icoon.  
Vervolgens selecteer je een rol waarvoor de machtiging van toepassing zal zijn. Je kan ook specifiëren 
in welke opleiding en of lesplaats maar dit is niet verplicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betekenis van iconen  

• Het oog: De gebruiker kan het onderwerp en de details zien van het gesprek. 
• Het potlood: Gebruikers kunnen de registratie zien en bewerken.  
• Het slotje: De gebruiker kan enkel het onderwerp zien, maar geen details. 
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Notificaties 
 
Alle personen die in een rol zitten die hoort bij een registratietype kunnen je registraties raadplegen. 
Standaard krijgt iedereen ook een notificatie. Dwz dat je hen aanport om je registratie te raadplegen. 
Maar het is beter om alle ontvangers uit te vinken en slechts die personen aan te vinken waarvan je 
wil dat ze jouw registratie lezen.   
 

 
 
In je docentenapplicatie kan je in het linkermenu bovenaan zien hoeveel notificaties je ontving.  
 

 
 

• Als je klikt op de ongelezen notificaties, krijg je een nieuw scherm met de lijst van notificaties. 
 

 
 

• Je opent de notificatie door op de lijn te klikken. Je wordt naar het scherm “registraties” gestuurd van 
de cursist. Dit scherm opent in een nieuw venster.  

• Je kan in de lijst items markeren voor opvolging door op de vlag te klikken.  

• Je markeert als gelezen door het omslagje open te klikken.   
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9. Geldigheidsduur paswoord docentenapplicatie 
 
Binnen het paswoordbeleid van CVO Antwerpen moeten paswoorden sterk zijn, en blijven ze slechts 
geldig gedurende 90 dagen. Dit wil zeggen dat je regelmatig je paswoord voor de docentenapplicatie 
zal moeten veranderen. Doe je dit niet, dan kan je de applicatie niet meer gebruiken. 

Om je attent te maken over de resterende geldigheidsduur van je huidige paswoord, wordt er rechts 
bovenaan in de docentenapplicatie weergegeven wanneer je paswoord vervalt. 

 

Vanaf 20 dagen voor deze vervaldag, zal de vervaldatum ook in het rood verschijnen om er extra de 
aandacht op te vestigen.  

Zorg er zeker voor dat je tijdig een nieuw, sterk paswoord instelt. 

De werkwijze kan je terugvinden op Moodle (cursus CVO-Personeel -Map IT – Handleiding paswoord 
docentenapplicatie veranderen.pdf) 

10. Inlog en andere problemen 
 

Heb je een probleem dat je niet opgelost krijgt, neem dan contact op met de IT-dienst van CVO 
Antwerpen via het meldingensysteem https://meldpunt.cvoantwerpen.be/  

 

 

https://meldpunt.cvoantwerpen.be/
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Selecteer “Docentapp foutmelding”, vermeldt een duidelijk onderwerp en geef een korte 
beschrijving van je probleem. 

 

 


	1. Login
	2. Laden van het startscherm
	3. Aanwezigheden
	3.1. Invoeren van de aanwezigheden
	3.2. Overzicht aanwezigheden van de cursus
	3.3. Individuele rapporten per cursist

	4. Rapporten
	4.1. Persoonlijk cursus- en lessenrooster van de docent
	4.2. Cursisten per cursus
	4.3. Lijst openstaande en bijkomende proeven
	4.4. Aanwezigheidslijst

	5. Info
	5.1. Kalender docent

	6. Algemene instructies voor alle rapporten
	7. Evaluatie
	7.1. Ingeven punten
	7.2. Commentaar toevoegen
	7.3. Tegenstrijdigheden punten/resultaat
	7.4. 2de evaluatie
	7.5. Tonen alle gegevens
	7.6. Punten ingeven voor combinatiecursus

	8. Cursistvolgsysteem
	8.1. Invullen en raadplegen
	8.2. Zelf een registratie maken
	Onderwerp
	Type
	Contact centrum
	Datum
	Modules
	Locatie
	Duurtijd gesprek
	Communicatie
	Opleiding
	Gesprek: detail / afspraken / advies
	Documenten toevoegen
	Deelnemers toevoegen aan een registratie
	Bewerken registratie
	Machtigingen registratie
	Notificaties


	9. Geldigheidsduur paswoord docentenapplicatie
	10. Inlog en andere problemen

