Ouderportaal
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Toegang tot het ouderportaal
Een ouder van studenten onder de 18 jaar krijgt toegang tot het ouderportaal zodra hij/zij
geregistreerd is en gekoppeld aan de student van het ROC Kop van Noord-Holland. De
studentenadministratie verzorgt de registratie van studentgegevens en de
ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers.
Alle ouder/verzorgers die bij de student als wettelijke vertegenwoordiger staan geregistreerd krijgen
toegang tot het ouderportaal, ook als er bijvoorbeeld sprake is van gescheiden ouders. Vanaf 18 jaar
moet de student in zijn portaal toegang verlenen aan de ouder/verzorger. Deze staat vanaf deze
leeftijd standaard op geen toestemming.
Na het aanmaken van het account ontvangt u een e-mail met de inloggegevens.
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Inlogscherm
Het ouderportaal is bereikbaar via de link: https://kvnh-ouder.educus.nl/.
De studenten kunnen ook een app downloaden, deze is niet beschikbaar voor ouder/verzorgers.
Het startscherm vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze is per e-mail aan u verzonden.

Wachtwoord vergeten
Klik op de tekst ‘wachtwoord vergeten?’. Er verschijnt een scherm waarin u uw gebruikersnaam moet
invullen. Vervolgens klikt u op Wachtwoord aanvragen.

Er wordt een e-mail verstuurd met daarin een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Na
ontvangst van de e-mail 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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Dashboard
Het dashboard is het beginscherm waarmee het programma opent. Aan de linkerkant is het
menu zichtbaar.

Heeft u meerdere kinderen die een opleiding volgen bij het ROC Kop van Noord-Holland dan
worden deze allemaal op het dashboard getoond.

Klik op de foto of op de naam in het menu om de gegevens van uw zoon/dochter in te zien.
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Agenda

Hier vindt u het rooster van uw zoon/dochter.
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1. Klikt u op een ingepland lesuur dan ziet u de details van de les.
2. Bladeren in de weken is mogelijk.
3. U kunt de weergave naar wens aanpassen.
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Presentie

Het tabblad presentie toont de aan- en afwezigheid van uw
zoon/dochter.

2

3
1

U ziet het overzicht van de aan- en afwezigheid van uw zoon/dochter.
1. U kunt het filter gebruiken om de getoonde gegevens naar eigen wens in te stellen.
2. Meer info over de absentie en presentie vindt u onder deze tabbladen. Ook hier is de
filtermogelijkheid aanwezig.
3. Het tabblad verlof wordt hieronder verder uitgelegd.

5

Verlof aanvragen
Verlof aanvragen voor een bijzondere situatie bijv. een belangrijke familieaangelegenheid of een
ziekenhuisbezoek kan via het portaal. Uw zoon/dochter kan dit ook via de website. Verlof aanvragen
via de app is nog niet mogelijk.
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1. Via het tabblad Presentie vindt u de knop Verlof.
2. U klikt op verlof aanvragen
3. Vul duidelijk de reden van de verlofaanvraag in en de datum en tijd (lestijden) van het verlof.
Let op: Er kunnen alleen verlofaanvragen in de toekomst worden aangevraagd.
4. Klik op Opslaan. De aanvraag komt bij de coach van uw zoon/dochter terecht. De coach kan
de aanvraag goed- of afkeuren, u vindt dit dan terug op uw dashboard.

Ziekmelden
Indien uw zoon/dochter onder de 18 jaar is vindt u via het tabblad Presentie / Overzicht de knop
Absentie toevoegen. Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder dan kunnen zij zelf de ziekmelding via de
EduArte website of app doen, u ziet de knop dan niet.
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1. Klik op Absentie toevoegen om een ziekmelding aan te maken.
2. Vul de begindatum en tijd in van de ziekmelding. In principe dient de ziekmelding te
gebeuren voor aanvang van de eerste les op de dag van de ziekmelding. Wordt u
zoon/dochter weer aanwezig geregistreerd in de les dan krijgt de ziekmelding automatisch
een einddatum en tijd, u hoeft hier niets voor te doen.
3. Klik op Opslaan.
6

Studie

Het tabblad Studie geeft
informatie over de opleiding
die uw zoon/dochter volgt.
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1. Op dit overzicht vindt u de gegevens van de opleiding die uw zoon/dochter volgt. Heeft uw
zoon/dochter meerdere opleidingen bij het ROC Kop van Noord-Holland gevolgd dan staan
deze hier ook weergegeven.
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1. Als er gesprekken zijn geweest met uw zoon/dochter en hierbij is aangegeven dat het
zichtbaar mag zijn op het portaal dan kunt u hier de samenvatting van dit gesprek lezen.
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Resultaten

Het tabblad Resultaten laat de
ingevoerde behaalde
resultaten van uw zoon/dochter zien.

Bij resultaten is er een keuze mogelijk tussen een matrix en een overzicht.
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1. De matrix is een totaaloverzicht van de actieve en ingevoerde vakken in het leerjaar.
2. Er kan gefilterd worden op type resultaten.
3. Klikt u op het behaalde resultaat dan wordt er meer informatie gegeven over de toets.
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1. Het overzicht toont alle vakken die bij de gekozen verbintenis horen.
2. Hier kunt u filters invullen indien gewenst. Het kan zijn dat uw zoon/dochter meerdere
opleidingen bij ons heeft gevolgd. Hiermee kunt u de resultaten terugvinden.
3. Hier vindt u de eindresultaten van de vakken. Klikt u door dan vindt u alle onderliggende
toetsen.
4. Staat er niets dan is er nog geen eindresultaat maar als u doorklikt kunnen er wel
onderliggende resultaten ingevoerd zijn.

Profiel

Links onderin uw scherm
vindt u informatie over uw profiel.
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Wachtwoord wijzigen
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1. Het is mogelijk om de taalinstellingen te wijzigen.
2. Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Voer het oude wachtwoord in en tweemaal het nieuwe
wachtwoord en klik op Opslaan. Logt u de volgende keer in dan gebruikt u uw nieuwe
wachtwoord.

Uw contactgegevens

1

Hier vindt u uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
1. U kunt uw telefoon en e-mailadres zelf aanpassen indien nodig. Let op: mocht u uw
e-mailadres wijzigen dan wijzigt uw gebruikersnaam niet automatisch mee.
U kunt via selfservice@rockopnh.nl nieuwe inloggegevens aanvragen.
De adresgegevens kunt u niet zelf wijzigen. U kunt dit doorgeven aan administratie@rockopnh.nl of
op telefoonnummer 0223-611200.
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Links onderin beeld kunt u uitloggen.

Veelgestelde vragen
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 kunt u klikken op
de tekst ‘wachtwoord aanvragen’. Er wordt een e-mail verstuurd met daarin een link om een nieuw
wachtwoord in te stellen.
Ik heb inloggegevens gekregen maar als ik inlog krijg ik de melding dat mijn zoon/dochter 18 jaar
of ouder is en mij geen toestemming heeft gegeven voor het inzien van gegevens van dit systeem?
Antwoord: Studenten van 18 jaar of ouder moeten hun ouder/verzorgers toegang geven tot
gegevensinzage. Dit kunnen zij instellen via hun profiel op het studentportaal.
Ik kan mijn zoon/dochter niet ziekmelden (absent).
Antwoord: Vanaf 18 jaar kan uw zoon/dochter zichzelf ziekmelden. Tot 18 jaar kan alleen u uw
zoon/dochter ziekmelden. U kunt dit doen via het tabblad presentie en bij overzicht op absentie toe
voegen te klikken.
Hoe kom ik aan een account voor het ouderportaal?
Antwoord: Alle ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers van studenten onder de 18 jaar
hebben een bericht gekregen met daarin de accountgegevens voor het ouderportaal. Dit bericht is
gestuurd naar de ouders met een geldig e-mailadres en die als wettelijke vertegenwoordiger
geregistreerd zijn bij de student. Als u geen bericht gehad heeft kunt u een mail met uw gegevens
sturen naar selfservice@rockopnh.nl. Uw e-mailadres is daarbij direct bekend om een account aan te
kunnen maken.
Is het mogelijk om een apart account te krijgen voor vader en moeder?
Antwoord: ja dat is mogelijk. U kunt een mail sturen naar selfservice@rockopnh.nl met daarin uw
gegevens. Zij controleren uw gegevens en kunnen een account aanmaken. Dit geldt ook voor ouders
die bijvoorbeeld gescheiden zijn.
De gegevens van mijn zoon/dochter zijn niet juist, kan ik de gegevens wijzigen?
Antwoord: Nee, dat kunt u niet zelf. Daarvoor kunt u een mail sturen naar
administratie@rockopnh.nl of contact opnemen met de opleidingsassistent van de opleiding die uw
zoon/dochter volgt.
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