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Update 30 oktober 2019 
 

Voorwoord 
Op 30 oktober 2019 kende Integrado een grote update. Om u de technische details te besparen, 

vergelijken we de update met een onderhoud van een auto. Tijdens dit onderhoud werd de volledige 

motor vervangen. De dieselmotor van 2014 werd vervangen door een van de nieuwste motoren op 

de markt. Hierdoor is Integrado weer mee met de strengste internetnormen, wat betreft veiligheid, 

privacy, enz. 

Het uitzicht blijft hetzelfde en ook de bedieningsknoppen staan op dezelfde plaats. U zal dus in het 

gebruik nauwelijks verschil merken. Deze “motor” is in theorie ook sneller dan de vorige. Natuurlijk is 

de snelheid zoals in het verkeer afhankelijk van vele factoren en niet enkel van de “motor”. Toch 

hopen we dat u het verschil zult merken. 

Bij deze update hebben we toch ook enkele inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Hieronder 

krijgt u een overzicht. 

We willen graag iedereen die meegewerkt heeft aan deze update hartelijk danken! 

 

Geef een vak een kleur in strategie en agenda 
Administrators kunnen vanaf heden als volgt voor elke vak een kleur instellen: 
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Deze kleur zal als achtergrondkleur tevoorschijn komen bij het overzicht van de strategieën: 

 

en in de agenda:  

 

 

We hopen dat u zo meer overzicht kunt creëren. 
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U kunt bij vakken de kleuren uit het rooster halen: 

 

Of een hexadecimale code ingeven. Omdat we weten dat dit voor velen te technisch is, geven we 

hier een vrij te gebruiken overzicht van de ZILL domeinen.  

 #e9252d 

 #ED7928 

 #F79839 

 #f6bd16 

 #b1d03d 

 #8CB83A 

 #46b98f 

 #6ecde2 

 #0a82be 

 #5b54a4 
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Dagweergave in de agenda 
In het buitengewoon onderwijs is differentiatie schering en inslag. Een aantal type 9, type 2, type 4 

en type 7 werkingen, hebben zelfs per leerling een individueel traject. Een gevolg hiervan is dat op 

een zelfde tijdstip er meerdere agenda items kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: 

 

Dit wordt in de weekweergaven zeer klein: 

 

Daarom hebben we nu ook een dagweergave mogelijk gemaakt:  

 

Als u de vakkleuren gebruikt (cfr. supra), worden deze uiteraard ook zichtbaar: 
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Concordantie van doelselectie naar strategieën 
Bij het selecteren van doelen kunt u vanaf heden opzoeken in welke strategieën een bepaald doel al 

voorkomt. U kunt zelfs rechtstreeks deze strategie openen en desgewenst dupliceren voor uw 

leerlingen. Zo kunt u bij het selecteren van doelen enorm veel planlast vermijden. U kunt deze 

nieuwe functie gebruiken zowel bij het selecteren van een doelen voor een individu 

(leerling/cliënt/…) als bij het selecteren voor een groep (klas/niveaugroep/leefgroep/…).  

Uiteraard dient u dan de rechten te hebben om de strategie van die collega te mogen zien. Een 

voorbeeld: 

  

Als u op het nieuwe icoontje klikt, opent er zich een scherm met alle strategieën waarin dit doel 

voorkomt. Bijvoorbeeld: 
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Door op de naam van de strategie te klikken, kunt u deze openen en desgewenst dupliceren. 

 

 

Tot slot 
Eventuele problemen met de update mogen zoals steeds onmiddellijk gemeld worden via: 

help@integrado.be. We doen er alles aan deze zo snel mogelijk op te lossen.  

Wij wensen u een vlot en aangenaam gebruik van de Integrado “motor”.  

 

Het Integrado-team 

mailto:help@integrado.be

