
Als beheerder dient  u  de rechten voor de module iBegeleiding in te stellen  vanuit 
iGebruikersbeheer. 

 ^ iBegeleiding is een gratis module bij onze module iCursisten die toelaat om uw cursisten 
op te volgen en een centraal cursistendossier op te stellen. U vertrekt vanuit een leeg 
‘dossier’ dat u naar eigen wens kan vullen met een aantal mappen (= begeleidingstypes); 

 ^ U bepaalt voor elk begeleidingstype welke gebruiker welke rechten krijgt: 

 ^ geen rechten

 ^ schrijfrechten 

 ^ leesrechten

Stap 1: Opbouwen van de begeleidingstypes

 ^ Kies de module iGebruikersbeheer.

 ^ Onder het menu Leerlingenbegeleiding selecteert u het menu-item Begeleidingstypes.

 ^ U kan hier verschillende begeleidingstypes toevoegen via het groene plusteken.  
 

 
Per type bepaalt u de volgende zaken:

1. U kan een onderscheid zien tussen Hoofdbegeleidingstypes  en Subbegeleidingstypes 

  adhv het icoontje. 
Is een type niet langer van toepassing dan moet u de rechten op dit begeleidingstype 
ook ontnemen via de begeleidingsgroepen (zie verderop in dit document).

2. Volgorde: U kan bepalen wie als eerste in de lijst mag staan enz.

3. Iedereen wijzigen: Indien dit vakje wordt aangevinkt kan iedere gebruiker met rechten op 
dit type wijzigingen aanbrengen aan het oorspronkelijk ingevoerde bericht. Dit kan bv. 
handig zijn indien dit bericht een tabel is en er nog zaken moeten aangevuld worden.  In 
het andere geval kan er altijd gewerkt worden met reactie toevoegen.

4. Periodeonafhankelijk: Indien dit vakje wordt aangevinkt, wordt er voor dit type geen 
rekening gehouden met de geselecteerde periode bovenaan (dit kan bv. handig zijn bij 
medische gegevens). 

5. De functies Afdrukken op rapport en  Zichtbaar voor ouders zijn niet van toepassing voor 
een CVO.
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STAP 2:  Instellingen voor de gebruikers 

 ^ U selecteert in het menu Leerlingenbegeleiding het menu-item Begeleidingsgroepen.

 ^ Kies in het rolmenu aan de linkerkant de applicatie iBegeleiding.

 ^ Algemeen: Ken een naam toe aan de groep.

 ^ Gebruikers: Selecteer vervolgens de gebruikers die tot deze groep mogen behoren.

 ^ Begeleidingsrechten: Kies nu per begeleidingstype het toegangsrecht (geen toegang, 
alleen lezen of schrijven) voor deze groep van gebruikers. 

Let op: 
Er moeten geen aparte toegangsgroepen en programmagroepen gemaakt worden voor 
iBegeleiding omdat dit onderdeel geïntegreerd is in iCursisten en iCVOLeerkracht.
U ziet op dit scherm ook een item gebruikersniveau >  dit is enkel voor het lager en secundair 
onderwijs aan te duiden. Voor een CVO moet hier telkens ‘Alle gebruikersniveaus’ staan.
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Voor al uw verdere vragen omtrent iCursisten verwijzen we u graag door naar icursisten@informat.be
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