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Update augustus 2016 
 

Voorwoord 
Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te 

verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma kan blijven groeien en voldoen aan de 

verwachtingen van de eindgebruiker. 

We willen ook de vrijwilligers bedanken die tijdens hun vakantie de nieuwe functies getest hebben. 

Hieronder krijgt u een overzicht van de nieuwe functies. Deze zullen ook weldra uitgelegd worden in de 

helpfiles die u kunt bereiken via het vraagteken. 

IHP 
 vijf nieuwe groene tabbladen en één grijs. 

 Bij de gelinkte documenten kunt u nu de datum en de gebruiker die ze heeft toegevoegd zien.  

 Bij de multi-leerling-input kunt u nu enkele leerlingen aanduiden in plaats van steeds heel de klas. 

 Gebruikers kunnen zonder admin te zijn de foto’s van de leerlingen aanpassen indien ze 

aanpasrechten op het IHP hebben. 

 Om veiligheidsredenen verloopt het opvragen van gegevens uit het archief nu via de integrado 

support. Als gebruikers nu op het belletje klikken kunnen ze een bericht naar de beheerder van hun 

school sturen om de gegevens op te vragen. 

 Als u de rechten hebt kunt u vanuit het IHP rechtstreeks naar de admin sectie van de leerling/cliënt 

gaan om gegevens aan te passen (en terug). 

 Bij de extra adres gegevens kunnen nu opmerkingen staan. 

 Keuze voor het afdrukken van kolommen bij een rapport.  

 Voor rapporten en besprekingen wordt er nu een onderscheid gemaakt tussen de naam op de 

interface (intern gebruik) en de naam op de afdruk (vaak voor externen).  

 De naam van de leerling/cliënt op de afdruk is groter.  

 U kunt kiezen of u de datum van een bespreking/rapport op de afdruk wenst.  

 U kunt kiezen welke titelvelden u mee op de afdruk wenst. 

 U kunt een nieuw soort tabblad maken met de lay-out en functies van een bespreking 

 Bij besprekingen en rapporten kunt u een onderwerp toevoegen. Dit onderwerp komt mee in het 

overzicht. 

 In besprekingen en rapporten kan een gebruiker zijn naam toevoegen in de tekst via een knop. 

IHP/doelen 
 Doelen kunnen nu aan meerder bespreking- en rapportvelden gekoppeld worden.  

 Alle gebruikers kunnen hun voorkeur filterdatum voor doelen aanpassen in hun profiel. 

 Zoeken op trefwoord 

 U kunt in een bespreking of rapport concretiseringen van de ene leerling naar de andere sturen.  

 In het overzicht ziet u vooraan nu de laatste koppel of selectie datum. Als u daarop klikt krijgt u een 

volledig overzicht van wanneer welke gebruiker dit doel aangeduid heeft voor deze leerling. 

 De mogelijkheden om doelen die gekoppeld zijn aan een bespreking zijn uitgebreid, zoals de 

mogelijkheden in een rapport. 

 Bij het ingeven van een motivatie ziet u standaard niet langer alle leerlingen die dat doel ook hebben, 

maar de andere leerlingen van die groep.  
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 Bij het aanvinken van een doel voor afdruk , krijgt u de vraag of dit ook dient afgedrukt te worden voor 

de andere leerlingen in deze groep. 

 Er is nu een reset knopje voor bij de filter. 

 Een geselecteerd doel kan nu opnieuw geselecteerd worden. Dit wordt historisch toegevoegd aan het 

koppeloverzicht. 

Beeldvorming groep 
 U kunt defaultwaarden ingeven, velden verbergen en de labels aanpassen. 

 Bovenaan staat niet langer het technische ID-nummer maar het thema van de beeldvorming. 

Doelen selecteren 
 Zoeken op trefwoord. 

 Bij het selecteren van groepsdoelen dient nu eerst een groep gekozen te worden zodat er niet per 

ongeluk voor de eerste groep geselecteerd wordt. 

 Er is nu een reset knopje voor bij de filter. 

 Een geselecteerd doel kan nu opnieuw geselecteerd worden. Dit wordt historisch toegevoegd aan het 

koppeloverzicht. 

Doelen evalueren 
 U kunt standaard waarden voor een motivatie via een dropdown gebruiken 

 In de matrix kunt u nu met één klik een volledige rij (= één doel voor alle leerlingen) selecteren 

 Via de matrix kunnen nu ook motivaties worden ingegeven. 

 De volgorde van de evaluaties kan bepaald worden in het admin gedeelte. 

 Bij het ingeven van een motivatie ziet u standaard niet langer alle leerlingen die dat doel ook hebben, 

maar de andere leerlingen van die groep.  

 Als u de matrix opent vanuit een strategie of een agenda item krijgt u standaard enkel deze doelen uit 

de strategie of agenda item te zien. Deze filter kan dan desgewenst uitgebreid worden. 

Strategie 
 Naamsverandering (vroeger groepswerkplan en GWP nu Strategie en STR) 

 Bij het aanmaken van een nieuwe strategie moet men nu een groep kiezen, zodat niet standaard 

steeds voor de eerste groep een strategie wordt gemaakt. 

 U kunt defaultwaarden ingeven, velden verbergen en de labels aanpassen. 

 Bovenaan staat niet langer het technische ID-nummer maar het thema van de strategie.  

 Ook bij het doelen koppelen aan een strategie krijgt u nu een opslaan bevestiging. 

 Als u de matrix opent vanuit een strategie krijgt u standaard enkel de doelen uit de strategie te zien. 

Deze filter kan dan desgewenst uitgebreid worden. 

Agenda 
 In de lightbox om een agenda items aan te passen is er nu ook onderaan een knop om op te slaan.  

 Er is nu ook een bewerkbaar weekoverzicht van de agenda. 

 Bij het beheer van het agendaprofiel is er nu ook onderaan een knop om op te slaan.  

 U kunt van één leerling/cliënt nu ook een overzicht afdrukken onafhankelijk van een vak. 

 Als u de matrix opent vanuit een agenda item krijgt u standaard enkel de doelen uit het agenda item 

te zien. Deze filter kan dan desgewenst uitgebreid worden. 

Groepsbespreking 
 Dit is een volledig nieuw onderdeel in integrado.   

Berichten systeem 
 U kunt nu berichten naar elkaar sturen die niet gelinkt zijn aan het GWP van een leerling.  
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Type documenten 
 Deze kunnen nu gesorteerd worden. 

 Er is een zoekfunctie om snel het juiste document te vinden. 

 Type documenten kunnen per rol verborgen worden.  

  

Gebruikers gedeelte 
 Alle gebruikers die de rechten hiervoor kregen kunnen de “Batch print” functie gebruiken. U hoeft 

hiervoor geen admin meer te zijn. 

 Gebruikers kunnen zonder admin te zijn de foto’s van de leerlingen aanpassen indien ze 

aanpasrechten op het IHP hebben. 

 Pdf functie is voor Apple gebruikers terug actief.  

Beheerders gedeelte  
 U kunt rechten voor een leerling/cliënt nu meteen aan alle gebruikers geven via (de)selecteer alles. 

 Als u de rechten hebt kunt u vanuit het IHP rechtstreeks naar de admin sectie van de leerling/cliënt 

gaan om gegevens aan te passen (en terug). 

 De volgorde van de evaluaties kan bepaald worden. 

 De link om evaluaties aan te passen ligt nu op de evaluatie en niet meer op de classificatie. 

 Bij de extra adres gegevens kunnen nu opmerkingen ingegeven worden. 

 Om een gebruiker rechten te geven kunt u nu ook klassen aan- of afvinken. 

 Type documenten kunnen per rol verborgen worden.  

 Voor rapporten en besprekingen wordt er nu een onderscheid gemaakt tussen de naam op de 

interface (intern gebruik) en de naam op de afdruk (vaak voor externen).  

Meerdere organisaties 
Scholen en voorzieningen uit meerdere organisaties bestaan, zoals Bulo-Buso-MFC, enz., kunnen gebruik 

maken van een applicatie voor meerdere organisaties. Leerlingen/cliënten kunnen in meerdere groepen zitten, 

in deelverzamelingen, enz. Afhankelijk van de rechten zal een gebruiker andere gegevens zien van de 

leerling/cliënt. Gebruikers kunnen ook in meerdere organisaties werken en na het inloggen vlot veranderen van 

organisatie, enz. Hebt u interesse in deze combinatie, neem dan contact op met info@integrado.be.    

Tot slot 
Wij wensen u een aangenaam gebruik van integrado en een vlotte opstart van het nieuwe schooljaar! 

 

Het integrado team 

mailto:info@integrado.be

