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Doel instructie
Docenten kunnen dit portaal gebruiken voor meerdere toepassingen. Via deze weg
worden aanwezigheden geregistreerd maar ook punten ingevoerd. In dit document
wordt alle info meegegeven over de verschillende functionaliteiten.
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Aanmelden docentenportaal
Bij aanwerving wordt er een welkomstmail verzonden waarin je de link naar het
Docentenportaal kan terugvinden.
Daarnaast kan dit ook geconsulteerd worden via de website:
www.syntra-ab.be/docenten

Aanmelden kan met het e-mailadres en paswoord dat je reeds vroeger hebt ontvangen.

Aanwezigheden
Invoer aanwezigheden
Vanaf AJ 2018 worden alle aanwezigheden digitaal geregistreerd.

Werkwijze:
14/08/2018
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•

Klasagenda
Het veld ‘klasagenda’ is een verplicht veld. Hierin moet duidelijk worden
omgeschreven welke les er werd gegeven in overeenstemming met de
voorgeschreven lesinhoud.

•

Aanwezig
Standaard zijn alle records uitgevinkt, je vinkt de aanwezige cursisten aan.
Een cursist wordt beschouwd als 'aanwezig' wanneer hij tenminste de lessen
vóór of na de pauze heeft bijgewoond.
Te laat wordt enkel gebruikt voor cursisten uit de leertijd.
Lesmomenten waarvoor geen aanwezigheden moeten worden geregistreerd
omwille van een praktijksplitsing worden in het grijs weergegeven.

•

Opslaan
Bij het klikken op ‘Opslaan’ worden de wijzigingen opgeslagen in CRM, maar
zijn deze nog niet definitief. Je kan nog de nodige wijzigingen doorvoeren.

•

Indienen
Bij het klikken op ‘Indienen’ worden de aanwezigheden definitief doorgestuurd
naar de campus. Als docent kan je vanaf dat moment enkel nog wijziging
doorvoeren mits een gegronde reden.
Om de aanwezigheden correct te registreren, moeten deze uiterlijk voor de
pauze van het lesmoment worden ingediend.

Wijzigen aanwezigheden
Een docent kan na het indienen van de aanwezigheden nog slechts 1x een wijziging
uitvoeren. Hiervoor moet wel een reden worden opgegeven, deze reden wordt
meegestuurd naar de campus ter opvolging.
Werkwijze:
•
•

Klik op potloodje naast naam van de cursist waarvoor een wijziging moet
worden uitgevoerd
Pop-up verschijnt waarin een reden moet worden opgegeven

•

Indienen
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Moet er toch iets extra worden gewijzigd, dan kan dit worden uitgevoerd door de
campus. Let wel op: voor elke wijziging moet er een specifieke reden van wijziging
worden opgegeven.

Extra functionaliteiten
Je kan voor de opleiding waarin je lesgeeft, de andere klasagenda’s en een volledig
overzicht van de aanwezigheidslijst bekijken via het portaal.

Klasagenda
De klasagenda’s van de opleidingen waarin je lesgeeft kunnen worden geconsulteerd,
wijzigingen kunnen niet worden aangebracht.
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Aanwezigheidslijst
Je kan een overzicht van alle aanwezigheden van een opleiding waarin je lesgeeft
oproepen. Dit is enkel consulteerbaar, wijzigen is niet mogelijk. Wijzigingen kunnen
enkel via de campusadministratie aangebracht.

Lesmomenten van een praktijksplitsing krijgen bovenaan in de kolom ‘P’ als kenmerk.
Cursisten die niet langer actief zijn in de opleiding worden in het rood weergegeven.
Volgende afwezigheidscodes worden gebruikt:
X: aanwezig
R: rechtmatig afwezig
P: lesmoment waarbij cursist lessen volgt tijdens de praktijksplitsing
S: lesmoment waarvoor geen aanwezigheden kunnen worden geregistreerd omwille
van praktijksplitsing, cursist volgt lessen in het oorspronkelijke lesmoment
V: vrijstelling

14/08/2018

6

ADX-portaal

Punten
Ingave punten via docentenportaal

Via de entiteit ‘Punten’ kan je punten voor de afgelegde examens invullen.
Punten kunnen worden ingegeven via volgende stappen:
1. Lesmoment selecteren
Het invulformulier wordt geladen door op het lesmoment te klikken

2. Examen selecteren
Uit de lijst kan je het examenonderdeel selecteren waarvoor je punten wenst in
te geven.

3. Type
Dit wordt automatisch ingevuld; ‘examen’.

4. Opmerkingen
Dit is een vrij veld waarin je extra info kan meegevan aan de campus.

5. Ingave punten
De punten worden ingevoerd per cursist.
Als een cursist afwezig is, vinkt je deze cursist aan als ‘afwezig’.
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Als een cursist niet geslaagd is voor een examen, kan er via het portaal een
deliberatieformulier worden afgedrukt.

Opmerkingen ingave punten:
•
•
•
•
•

Een cursist krijgt ofwel een score ofwel is hij/zij afwezig: de combinatie
afwezig en punt is niet mogelijk
Elke cursist moet een punt of afwezigheid krijgen, blanco is niet toegestaan.
Er wordt steeds een nieuw invulformulier geopend, het is niet mogelijk om
correctie te doen aan de reeds ingegeven punten.
Enkel de lesmomenten van laatste 3 maanden worden weergegeven.
De punten van de EP worden niet ingevoerd via het portaal

Na de bevestiging van de docent worden deze puntenrecords doorgestuurd
naar de campus waar deze verder verwerkt kunnen worden.
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Lessenrooster

Onder de entiteit ‘lessenrooster’ kan je alle lesmomenten zien waarvoor je werd
ingepland en dit over een periode van 12 maanden. Vanaf het heden zijn lesmomenten
6 maanden in het verleden en 6 maanden in de toekomst beschikbaar.
Ook de lesmomenten waarin je als extra docent wordt ingepland, worden getoond.
Deze lesmomenten worden aangeduid door het icoontje vooraan in de rij.

Contact

Vragen en/of opmerkingen kan je doorsturen naar de campus via ‘contact/vraag’. Dit
ter vervanging van het papieren meldingsformulier dat in het lesmapje is voorzien.

14/08/2018

9

ADX-portaal
Na het versturen van dit formulier verschijnt een bevestiging:

Wie is Wie

‘Wie is Wie’ bevat informatie over de campus en medewerkers. Als je op meerdere
campussen en in meerdere sectoren lesgeeft, zal deze informatie onder elkaar getoond
worden per sector per campus.
Onder elke sector worden volgende contactpersonen weergegeven:
•
•
•
•
•
•

Productmanager als ‘Jouw Business Developer’
Campusmanager als ‘De campusmanager’
Campusassistent als ‘Jouw opleidingsverantwoordelijke’
Baliegegevens als ‘De verantwoordelijke kopies’
Docentencoach
Leercoach

Reset paswoord
De mogelijkheid bestaat om via het portaal een nieuw wachtwoord aan te vragen of om
het wachtwoord te wijzigen. Als je niet langer kan aanmelden op het docentenportaal,
kan je via de functionaliteit ‘wachtwoord vergeten’ een nieuwe link aanvragen zodat je
opnieuw kan aanmelden.
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Docentencontracten
In het docentenportaal is ook de mogelijkheid voorzien om docentencontracten
digitaal te ondertekenen.
Je contracten zijn terug te vinden in het submenu onder je naam. Door rechts bovenaan
op je naam te klikken, verschijnt het submenu. In het keuzemenu kan je de optie ‘mijn
contracten’ selecteren.

het contract werd reeds ondertekend en kan worden gedownload in pdf
het contract kan door de docent worden ondertekend via het portaal
Ondertekening van het contract
Werkwijze:
•
•
•

Klik op potlood in de lijn van het contract dat er moet worden ondertekend
Je wordt doorverwezen naar de webpagina van SignNow
Het volledige contract is zichtbaar en met een gele pijl wordt aangeduid waar je
handtekening kan plaatsen.

•

Klik op het blauwe veld en plaats je handtekening

•

Klik op ‘toevoegen’ om ondertekening af te ronden
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