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1.0 INLEIDING 
 

Dit document is de beschrijving van het Clusius Ouderportaal. 

Aan de hand van schermprints worden de diverse schermen 
in het ouderportaal toegelicht.  

 
Het ouderportaal is bereikbaar via de link: https://clusius-

ouders.educus.nl/  of via www.clusius.nl 

 
 

Definitie 
Het ouderportaal is een digitale weergave van het rooster, de 

resultaten en de aanwezigheid van een leerling of student. 
Deze weergave wordt beschikbaar gesteld aan de ouders, 

verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van 
leerlingen/studenten van het Clusius College. 

 
Alle ouders/verzorgers die bij de leerling/student als 

wettelijke vertegenwoordiger staan geregistreerd krijgen 
toegang tot het ouderportaal, ook als bijvoorbeeld sprake is 

van gescheiden ouders. 
  

In dit document wordt gesproken over de ouder, daarmee 

worden ook de verzorgers en/of wettelijke 
vertegenwoordigers bedoeld die toegang hebben gekregen 

tot de digitale weergave. 
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de mentor 
van uw kind of met de administratie van de school. 

 
 

https://clusius-ouders.educus.nl/
https://clusius-ouders.educus.nl/
http://www.clusius.nl/
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2.0 Toegang tot ouderportaal  
 

Een ouder krijgt toegang tot het ouderportaal zodra hij/zij 
geregistreerd is en gekoppeld aan een leerling of student van het 

Clusius College. De vestigingsadministratie verzorgt de registratie 
van leerling/student gegevens en de ouders / verzorgers / 

wettelijke vertegenwoordiger(s). 

 
Na het aanmaken van het account ontvangt de ouder een e-mail 

met de accountgegevens. 
 
---------------------------------- 
Van: Clusius College [mailto:noreply-eduarte@clusius.nl]  
Verzonden: maandag 16 oktober 2017 13:24 
Aan: “Naam” <ouderx@gmail.nl> 
Onderwerp: Accountgegevens voor EduArte 
 
Geachte heer/mevrouw xxxxxxxx, 
 
Er is voor u een account aangemaakt in EduArte. De gegevens hiervan zijn: 
 
Gebruikersnaam: xxxxxxxxxxx 
Wachtwoord: xxxxxxxxxx 
 
U kan van dit account gebruik maken op https://clusius-ouder.educus.nl. 
 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, u kunt hier niet op reageren. 
---------------------------------- 

 

Leerlingen/studenten die 18 jaar of ouder zijn moeten toestemming 
geven om de ouder inzicht te geven in zijn/haar gegevens. Zij doen 

dit via hun Studentenportaal. 
Als uw kind 18 jaar of ouder is, vraag dan of hij/zij deze 

toestemming op het Studentenportaal in wil vullen. 
 

2.1 Inlogscherm 

Het ouderportaal is bereikbaar via de link: https://clusius-
ouder.educus.nl/   

 
Het startscherm vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord. 

De gebruikersnaam is toegestuurd bij het aanmaken van het 
ouderaccount. 
 

 

mailto:noreply-eduarte@clusius.nl
mailto:ouderx@gmail.nl
https://clusius-ouder.educus.nl/
https://clusius-ouder.educus.nl/
https://clusius-ouder.educus.nl/
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2.2 Wachtwoord vergeten 

Klik op de tekst “wachtwoord vergeten?” Er verschijnt een scherm 
waarin u uw gebruikersnaam (meestal uw e-mailadres) moet 

invullen. Vervolgens klikt u op Wachtwoord aanvragen.  
 

 
 
Er wordt een email verstuurd met daarin een link om een nieuw 

wachtwoord in te stellen. 
Na ontvangst van de email klikt u op de link en kunt u zelf een 

nieuw te gebruiken wachtwoord invullen. 
 

Na het invullen van het wachtwoord kunt u inloggen. 
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3.0 Dashboard 
 

Dit is het beginscherm waarmee het programma opent. 
Aan de linkerkant is het menu zichtbaar. 

Door op de foto te klikken worden de gegevens zichtbaar van de 
betreffende leerling/student. Dit is beschreven in hoofdstuk 4. 

 

3.1 1 kind 

 

 
 

3.2 2 of meerdere kinderen 
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3.3 Kind ouder dan 18 

 

Bij kinderen die ouder dan 18 jaar zijn geldt dat hij/zij 
toestemming moet geven voor het tonen van gegevens aan de 

ouders. Dit kan hij/zij doen via het studentenportaal. 
 

Vanaf het moment dat de leerling/student 18 jaar is, zijn de 
gegevens niet meer zichtbaar zonder die toestemming van uw 

kind. 
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4.0 Naam leerling/Student 
Door te klikken op de foto of de naam in het menu aan de 

linkerkant van het scherm opent het scherm met de gegevens van 
de leerling/student. 

 

 
 

Toelichting nummers: 
 

1. Voornaam Achternaam = keuze in menu. 
2. Studentnummer = nummer waarmee persoon is 

geregistreerd in onze administratie (EduArte). 
3. Telefoonnummer welke is vastgelegd bij contactgegevens van 

leerling/student. 
4. Adres welke is vastgelegd bij contactgegevens van 

leerling/student. 

5. Mentor van de klas van de leerling/student. 
6. Opleiding van de leerling/student. 

7. Adres van de vestiging waar de leerling/student is 
ingeschreven. 

8. Telefoon algemeen is het telefoonnummer van de vestiging. 
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5.0 Resultaten 
 

 
 

 
 

 

Bij resultaten is er een keuze mogelijk tussen een matrix en een 
overzicht. 

 

 
 
Nr 2 Matrix  en Overzicht 

 De matrix is een totaaloverzicht van de actieve vakken in het 
leerjaar. 

 Het overzicht toont alle vakken die bij de gekozen verbintenis 
zijn gekoppeld. 

 

 
 
Nr 3 Type resultaten 

Bij type resultaten kan een keuze gemaakt worden tussen Toetsen 
en Examengericht 

 
Toetsen is de standaard waarvan de resultaten worden getoond.  

 

 
Het examengericht toont voor het VMBO alleen de resultaten van 

het sectorwerkstuk en de rekentoets. Alle overige 
examenresultaten worden hier niet getoond. Dit in verband met het 

“te vroeg” zichtbaar zijn van examenresultaten/scores, vóór de 
definitieve vaststelling door de examencommissie. Voor de 

studievoortgang zijn de toetsen de indicatoren. 
 

Fase = hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
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5.1 Resultaten Matrix 

 

 
 

4 = Het vak waarvoor resultaten zijn ingevoerd. 
 

5 = Resultaat van de deeltoets 
Het vakje met het cijfer kan aangeklikt worden. Daarmee opent 

zich een detailvenster met daarin het cijfer, de weging, de datum 
waarop cijfer is behaald (ingevoerd) en de poging. 

 

 
 
6 = Voortschrijdend gemiddelde van dit vak in dit leerjaar. 

Tussenliggende resultaten worden hierbij niet getoond. Als uit 
meerdere deeltoetsen een gemiddelde voor een Toets wordt 

berekend en het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van 
meerdere Toetsen, dan zijn die Toetsresultaten niet zichtbaar. Het 

Voortschrijdend gemiddelde is daardoor vaak niet gelijk aan het 
gemiddelde van de getoonde deeltoetsen. 
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5.2 Resultaten overzicht 

 

 

 
 

1 = Resultaten keuze in menu 
 

2 = Overzicht, toont alle vakken bij de geselecteerde verbintenis 
 

3 = Verbintenis, standaard de actieve inschrijving op het moment 
van opvragen. Hier kan eventueel een andere (eerdere) 

inschrijving worden gekozen. 
 

4 = Vakken van alle leerjaren die gekoppeld zijn aan deze 
verbintenis. Voor het VMBO Bovenbouw zijn dit leerjaar 3 en 4. 

 
5 = Onderscheid naar leerjaar 3 en 4 (of andere leerjaren indien 

van toepassing). 
 

6 = Gemiddelde cijfer per leerjaar. 

 
7 = Vakken die maar één schooljaar worden gegeven laten 1 regel 

zien. 
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6.0 Presentie 
 

Het tabblad Presentie toont de aan- en afwezigheid van de 
leerling/student. 

 

 
 

 
 

1 = Presentie keuze in menu 
 

2 = Weekoverzicht / Absentie / Presentie 
Standaard wordt het weekoverzicht getoond. Hier worden de 

uren/dagen getoond waarop een leerling/student afwezig is 
geweest. 

 
3 = Absentie toont percentages afwezigheid. 

4 = Presentie toont percentages aanwezigheid. 
Deze percentages worden zodanig weergegeven dat het gaat om 

het signaleren van een trend, en niet om de details van de info. 
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5 = Datum en weeknummer 

Hier wordt de meest recente datum/week getoond waar(in) een 
student/leerling afwezig is geweest. Door naar beneden te scrollen 

kunnen eerdere data getoond worden. 
 

6 = De dag en het lesuur vanaf wanneer de student/leerling 

afwezig is.  
 

Uit voorbeeld hieronder: Afwezig vanaf 8ste lesuur, bij het vak 
Duits. 

 
 
7 = Het vak dat gemist is. 

 
8 = Soort afwezigheid; geoorloofd / ongeoorloofd. Met daarbij de 

opmerking of er een actie is ondernomen op deze 

afwezigheidsmelding, namelijk Afgehandeld / Niet afgehandeld. 
Zolang bij een niet afgehandelde afwezigheid nog geen reden 

bekend is, zal de afwezigheid op Ongeoorloofd en Niet afgehandeld 
staan. 

 
Afgehandeld = de afwezigheidsmelding is gesignaleerd en er is een 

actie ondernomen. 
Niet afgehandeld = de afwezigheidsmelding moet nog beoordeeld 

worden. 
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7.0 Agenda 
 

De agenda toont het overzicht van geplande lesuren van een 
leerling/student. 

 
Door het aanklikken van een les worden meer lesdetails zichtbaar. 

 

 
 

1 = Agenda keuze in menu 
 

2 = Datum van de start van de week. 
 

3 = Pijltjes om een andere datum te kunnen selecteren 
 

4 = Lijst / werkweek / Week. De keuze bepaalt het soort overzicht. 
Standaard een week. 

 

5 = Het vak, het lokaal (1.23), de code van de docent. 
 

6 = Het groene vinkje staat voor presentieregistratie ingevuld door 
de docent. 

 
De les kan aangeklikt worden voor meer informatie. 

 

7.1.1 Detailgegevens lesuur 

Door op de Les te klikken zijn er algemene gegevens van deze les 

zichtbaar. Zoals het vak, de locaties, tijdstip (in uren en lesuren) 
en de aanwezige docent en klas. 
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7.1.2 Huiswerk 

Het registreren van het Huiswerk gebeurd nog niet op alle scholen 

van het Cluisus College in EduArte. 
Een aantal scholen registreert het Huiswerk bijvoorbeeld nog in de 

ELO (Electronische leeromgeving). 
 

Als de Clusius-school waar uw kind onderwijs volgt, het Huiswerk in 

EduArte registreert, wordt het opgegeven huiswerk zoals hieronder 
getoond zichtbaar in de betreffende les in de agenda. 

 

 
 

 = Dit symbool geeft aan of er huiswerk is voor deze les. 

 

 

 
 

Klik op de les. 
Klik op huiswerk.  
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Het ingevoerde huiswerk is dan zichtbaar. 
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8.0 Account informatie 
Linksonder staat een icoon in de vorm van een persoon. Door deze 

aan te klikken wordt de account informatie beschikbaar. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

8.1 Account 

 

 
 
Account: Biedt de mogelijkheid 

om de taal te wijzigen naar 
Engels. 

 

8.1.1 Wachtwoord wijzigen 

Wachtwoord wijzigen: Klik op 

wijzigen en vul het oude, het 
nieuwe en nog een keer het 

nieuwe wachtwoord in. 

 
 

Na opslaan is het nieuwe 
wachtwoord direct actief.
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8.2 Personalia 

Dit zijn de gegevens zoals bij u als ouder van de leerling/student 

geregistreerd zijn. 
Let op, de bij de leerling/student vermelde gegevens zijn de 

gegevens zoals deze bij de betreffende leerling/student zijn 
vastgelegd. 

Hier kunnen dus verschillen getoonde gegevens in optreden. 
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9.0 Veel gestelde vragen 

9.1 Wachtwoord vergeten? 

Vraag: Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten 

ben? 
Antwoord: Bij het inlogscherm staat een tekst met “wachtwoord 

vergeten?”   
Door hierop te klikken komt er een scherm waarin de 

gebruikersnaam ingevuld moet worden. 
Vervolgens klikken op de tekst “wachtwoord aanvragen.” 

Er wordt een email verstuurd met daarin een link een nieuw 
wachtwoord in te stellen. 

 
 

9.2 Account ouderportaal 

Vraag: Hoe kom ik aan een account voor het ouderportaal? 
Antwoord: Alle ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers 

hebben een bericht gekregen met daarin de account gegevens voor 
het ouderportaal.  

Dit bericht is gestuurd naar de ouders met een geldig emailadres 
en die als wettelijke vertegenwoordiger geregistreerd zijn bij een 

leerling of student. 

Als u geen bericht heeft gehad, dan kunt u contact opnemen met 
de administratie van de vestiging. Zij controleren uw gegevens en 

kunnen een account aanmaken. 
 

9.3 Apart account voor vader en moeder 

Vraag: Is het mogelijk om een apart account te krijgen voor 

vader en moeder? 
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde is dat u beide een 

eigen e-mailadres heeft. Het emailadres mag niet hetzelfde zijn. 

U neemt hiervoor contact op met de administratie van de vestiging. 
Zij controleren uw gegevens en kunnen een account aanmaken. 

Dit geldt ook voor Ouders die bijvoorbeeld gescheiden zijn, van 
belang is dat men wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. 

 

9.4 Ik zie de gegevens van mijn zoon/dochter 
niet 

Vraag: Ik zie de gegevens van mijn zoon/dochter niet. Staat 
zij goed ingeschreven? 

Antwoord: Als ouder moet u gekoppeld zijn aan uw zoon/dochter. 
Als dit niet het geval is, dan ziet u geen gegevens. 
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Neem contact op met de administratie van de vestiging. Zij 

controleren uw gegevens en kunnen de gegevens zichtbaar maken. 
 

Antwoord: Als uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is, dan moet 
hij/zij toestemming geven voor het zichtbaar maken van gegevens.  

9.5 De gegevens van mijn zoon/dochter zijn niet 
juist 

Vraag: Kan ik de gegevens van mijn zoon/dochter wijzigen? 
Antwoord: Nee, dat kunt u niet zelf. Daarvoor kunt u contact 

opnemen met de administratie van de vestiging. Zij controleren de 
gegevens en kunnen dit wijzigen. 

 

9.6 Hoe wordt het gemiddelde cijfer berekend? 

Vraag: Het gemiddelde cijfer wijkt af van het gemiddelde 

van de getoonde toetsen, hoe kan dat? 
Antwoord: Voor elk vak kan dit verschillen, maar in het algemeen 

geldt dat: 
Het voortschrijdend gemiddelde cijfer wordt bepaald uit toetsen. 

Deze toetsen kunnen deeltoetsen of meerdere onderliggende 
toetsen hebben. 

Alleen de cijfers van de deeltoetsen of onderliggende toetsen en 
het voortschrijdend gemiddeld cijfer worden getoond, de toetsen 

als tussenresultaten in de berekening niet. 
 

Antwoord: Elke toets kan een andere weging hebben. Deze 
weging is niet zichtbaar. Het kan dus zijn dat een getoond 

deeltoetscijfer meerdere keren meetelt in het gemiddelde. 
 

9.7 Ik zie niets bij presentie staan 

Vraag: Als ik presentie aanklik, dan zie ik een leeg scherm. 
Klopt dit? 

Antwoord: Bij presentie worden alleen de afwezigheidsgegevens 
getoond. Als uw zoon/dochter niet afwezig is geweest, dan is dit 

scherm leeg. 


