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Update april 2019 
 

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. 

In tegenstelling tot andere jaren krijgt u in 2019 twee grote updates van Integrado: één nu in april en 

één in augustus. De code wordt volledig vernieuwd, zodat Integrado klaar is voor de toekomstige 

standaards op internet. Zo blijft de security gegarandeerd. Deze vernieuwing is gepland in augustus. 

Omdat hierbij niet veel ruimte is voor nieuwe functies hebben we met de gebruikersgroep 

afgesproken om in de paasvakantie al een aantal nieuwe functies te activeren. Zo kunt u het laatste 

trimester van het schooljaar 2018-2019 al gebruik maken van deze functies. 

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. 

Nieuwe functies voor gebruikers 
Als u toegang heeft tot deze onderdelen van integrado kunt u onderstaande nieuwe functies 

gebruiken.  

1. “Beeldvorming groep” met kleur 
Bij “beeldvorming groep” kunt u nu ook kleur gebruiken bij de verschillende tekstvakken: 

 

Uiteraard komt deze kleur ook op de afdruk. 
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2. Strategieën van collega’s in groep dupliceren 
U kon al strategieën van uzelf in groep dupliceren. De strategieën van collega’s die u mag zien, kon u 

niet dupliceren omdat ook de wis-functie hieraan verbonden is. Dit werd opgelost door rode 

vinkboxen te voorzien waarmee u alleen kunt dupliceren en niet kunt wissen. 

 

Ps: Om strategieën van collega’s te zien, dient u bij de gebruiker-filter uw naam weg te doen of (een 

stuk van) de naam van de collega die u zoekt in te geven. 

3. Strategieën met kleur 
Zoals bij de “beeldvorming groep” (zie punt 1) kunt u nu ook bij strategieën in de tekstvakken kleur 

tekst gebruiken. Uiteraard komt dit ook op de afdruk. 

4. Melding agenda’s bij wissen strategie 
U kunt een strategie die in de agenda gebruikt wordt niet wissen. Als u dit wel tracht te doen krijgt u 

hiervan een melding. Vroeger diende u dan te zoeken waar en in welke agenda’s deze strategie 

overal gebruikt wordt. Nu komt er bij deze melding ook een overzicht van waar en door wie deze 

strategie overal gebruikt wordt. Zo kunt u ze desgewenst uit de agenda’s halen. 
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5. Kleur bij de agenda  
Ook in de agenda kunt u nu kleur gebruiken bij de tekstvakken “evaluatie” en “aanvulling”. Dit zowel 

bij het overzicht: 

 

als bij het aanpassen in detail: 

 

als op de afdruk. 

6. Meer overzicht bij de bulkevaluatie 
Bij kleinere schermen kreeg u bij de bulkevaluatie soms maar één of twee rijen met doelen te zien en 

moest er veel gescrold worden. Om hier meer overzicht in te krijgen werd de lay-out van de 

bulkevaluatie grondig veranderd: 

- De namen van de leerlingen werden ingekort: twee letters van de achternaam en de 

voornaam. 

- De exporteer knop werd naar onder verhuist. 

- Enkel de algemeen beheerder krijgt nog een wisknopje met uitleg. 

- De evaluatie tools werden naar boven geplaatst zodat er meer plaats is voor rijen met 

doelen. 
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7. Motivaties op excel export bulkevaluatie 
Als u bij bovengemelde bulkevaluatie op de “exporteer” knop klikt, krijgt u de matrix in een excel 

formaat. Nieuw daarbij is dat nu ook de motivaties op de export komen.  

8. Motivatie indicatie in doelen overzicht IHP 
Als er bij de laatste evaluatie een motivatie staat dan kunt u dit vanaf heden in het IHP zien aan de 

kleur en het icoontje: 
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9. Bespreking plus 
Als een beheerder van uw 

school het mogelijk maakt, kunt 

u bij de afdruk van bepaalde 

besprekingen kiezen voor een 

“bespreking plus” afdruk. Dit is 

een afdruk met meer opties. U 

kunt dan een lettertype kiezen, 

bepalen wat omkaderd wordt, 

linefeed bij de doelen bepalen, 

enz. Als de beheerder 

pictogrammen bij de velden 

heeft gezet, kunnen deze ook op 

de afdruk komen (zie ook admin 

gedeelte).  

 

 

 

Nieuwe functies voor administrators 
Onderstaande functies kunnen enkel ingesteld worden door gebruikers met administrator rechten 

1. Rechten “strategieën” en “beeldvorming groep” per gebruiker 
Sinds augustus 2018 kunt u als admin bepalen wie welke strategieën en groepsbeeldvormingen kan 

zien. Als er echter een nieuw personeelslid bij kwam waarvan de strategieën door de andere 

gebruikers mag gezien worden, diende u bij de andere gebruikers het nieuwe personeelslid aan te 

vinken. Dit kan nu eenvoudiger. U kunt bij een gebruiker instellen welke strategieën en 

groepsbeeldvormingen hij/zij kan zien en wie de strategieën en groepsbeeldvormingen van deze 

gebruiker mag zien. Deze actie werkt zo in twee richtingen: 
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2. Tabblad bespreking met kleur 
Ook in het beheer van 

“tabblad bespreking” 

kunt u nu tekstkleur 

gebruiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Defaultwaarde bij ophaalvelden bij eerste bespreking/rapport  
Als u in het beheer van een 

bespreking bij “configuratie 

velden” kiest voor een 

ophaalveld, dan verschijnt er 

vanaf nu toch ook een 

tekstvak met 

“Defaultwaarde”: 

De waarden die u hierin 

ingeeft verschijnen bij een 

leerling/cliënt indien er geen 

vorige bespreking van het 

gevraagde ophaalveld is. Dit is 

handig bijvoorbeeld bij 

nieuwe leerlingen. Zo kunt u 

tekst laten verschijnen ook al 

is het verder in de carrière 

een ophaalveld.  

4. Gekoppelde doelen uit vorige bespreking ophalen  
Stel in september doet u een planningsbespreking. U koppelt hierbij doelen aan een bespreking. In 

december maakt u een nieuwe (eventueel andere) bespreking waarbij u de doelen van september 

wil bekijken, de evaluaties ervan enzovoort. Tot op heden moest u dan de doelen terug koppelen. 

Eventueel vanuit het tabblad doelen. Maar vanaf nu kunt u ook gebruik maken van de nieuwe functie 

in de configuratie van de besprekingen: “doelen ophalen”. Als u dit aanvinkt kunt u een bespreking 
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en een veld kiezen. Bij het aanmaken van de bespreking zullen de gekoppelde doelen dan opgehaald 

worden: 

 

5. Bespreking plus configuratie 
Naar analogie van het “rapport plus” is er nu ook 

een “bespreking plus”. Hierbij kunt u allerlei 

zaken instellen. Het kiezen voor een rapport plus 

doet u in het tabblad algemeen: 

 

 

 

 

Zodra u dit opslaat ontstaat er een nieuw 

tabblad: “Bespreking Plus”. Hier kunt u 

standaard waarden voor de afdruk ingeven. Als 

de gebruiker niets verandert aan de instelling zal 

wat u hier instelt afgedrukt worden:  

 

 

 

 

Bij de velden kunt u dan desgewenst icoontjes 

toevoegen: 
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Tot slot 
Hebt u zin om de update van augustus op voorhand mee te testen? Dan kunt u zich kandidaat stellen 

bij Dries: dries@integrado.be . Zo kunt u: 

- als eerste de nieuwe mogelijkheden van integrado ontdekken; 

- rechtstreeks feedback geven aan de programmeurs; 

- de nieuwe mogelijkheden oefenen in een testomgeving. 

Wij wensen u een aangenaam gebruik van de nieuwe functies in Integrado! 

Het Integrado-team 

mailto:dries@integrado.be

