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Handleiding voor schooladministratoren 
Beste schooladministrator, 

Voor u ziet u de handleiding voor het beheer van MIJN SCIENCE-web.nl. Deze website is heel intuïtief in het 

gebruik maar wij raden u aan om de eerste keer gebruik te maken van deze handleiding. 

Het begin 
Open uw internetbrowser en ga naar www.mijnscience-web.nl of naar www.mijnscienceweb.nl. Voor u ziet u 

het volgende scherm: 

 

Selecteer uw school en log in met de gegevens die verstrekt zijn door 11JEDU. U komt nu op het volgende 

scherm terecht. 

 

  

http://www.mijnscience-web.nl/
http://www.mijnscienceweb.nl/
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Kwaliteit van het systeem 
Als schooladministrator werkt u mee aan de kwaliteit van MIJN SCIENCE-web. Indien uw gebruikers tegen 

problemen aanlopen of verbetervoorstellen hebben is het aan u om deze te delen met de beheerders van MIJN 

SCIENCE-web.  

Het delen van een probleem is een nauwkeurige klus. Het is belangrijk voor ons om te weten welk probleem 

er ontstaat en welke handelingen tot het probleem geleid hebben. Details zijn dus belangrijk. Zo kan het zijn 

dat er een probleem ontstaat en dat u nog geen teams aangemaakt heeft. Dit probleem kan hierdoor ontstaan 

zijn.  

Indien u een probleem tegen komt rapporteert u dit aan bugs@science-web.nl. Omschrijf duidelijk wat het 

probleem is en  welke handelingen hiertoe geleid hebben. Geef ook de gebruikersnaam van de gebruiker op die 

tegen het probleem aangelopen is, inclusief de rol van de gebruiker (student/docent). Printscreens zijn een zeer 

waardevolle toevoeging! Vaak helpt het op in ‘Paint’ het een en ander in de afbeelding te schrijven. 

Alle feedback wordt zeer gewaardeerd!  

mailto:bugs@science-web.nl
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Eigen gegevens wijzigen 
Het eerste wat op het lijstje staat is het controleren van de eigen gegevens. Hiervoor klikt u rechts bovenaan 

op het driehoekje naast de schoolnaam en kiest voor ‘Mijn Profiel’. 

 

In de volgende afbeelding ziet u het scherm dat u te zien krijgt. 

 

U kunt hier vrij uw gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres aanpassen. Zodra u klaar bent drukt u op 

‘Opslaan’ of op het blauwe vinkje. Indien u deze pagina wilt verlaten zonder wijzigingen aan te brengen klikt u 

op ‘Terug’. 

De eerste taak in het opmaken van de school is het aanmaken van de klassen. Hier gaan we nu mee aan de slag. 
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Klassenbeheer 

Het aanmaken van klassen 
Voordat u aan de slag kunt met het aanmaken van klassen is het belangrijk om een aantal gegevens bij de hand 

te hebben. Dit is een lijst van klassennamen en een overzicht van het aantal perioden (projecten) dat de klas 

draait. Hierbij is een overzicht van start- en einddata zeer wenselijk. Deze data kunnen later gewijzigd worden 

door de docent. 

Kies in het linker menu voor ‘Klassen’. 

 

Voor u ziet u een leeg scherm, er zijn immers nog geen klassen aangemaakt. 

 

Een klas aanmaken werkt heel intuïtief. U klikt eerst op het blauwe ‘+’ icoon aan de rechter zijde. 
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U komt in het volgende scherm waar u de klas een naam geeft en het aantal perioden (projecten) selecteert. 

 

 Hebt u de periodegegevens niet bij de hand? Dat is geen probleem! De docent kan zelf ook perioden aanmaken. 

Na het selecteren van het gewenste aantal perioden ontstaan er extra velden. Dit zijn de start- en einddata van 

de perioden. 

Deze perioden hoeven niet op elkaar aan te sluiten. 

 

Selecteer nu de juiste startdata en einddata van de perioden. Hebt u de data niet bij de hand? Geen probleem, 

deze data kunnen later gewoon gewijzigd worden. Klik op opslaan. 



8 

 

 

Uw klas is nu toegevoegd! 

 

Maak nu eerst al uw klassen aan. 
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Klassen wijzigen 
Klik op het potlood achter een klasnaam 
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Klassen zoeken 
Typ de klasnaam die u zoekt in het vakje onder ‘Naam’. 

 

En klik op het vergrootglasicoon aan de rechter zijde 

 

 

Om de zoekopdracht te wissen klikt u op het ververs-icoon aan de rechter zijde. 
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Klassen verwijderen 
Selecteer de klas(sen) die u wilt verwijderen met behulp van de vakjes voor de klasnamen. 

 

En klik op de rode prullenmand aan de rechter zijde. 

 

Als alle klassen aangemaakt zijn is het tijd om gebruikers aan te maken. 
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Gebruikersbeheer 
Een volgsysteem is natuurlijk niets zonder de gebruikers. Deze kunt u één voor één aanmaken maar u kunt ook 

grote aantallen gebruikers in een keer importeren. 

Losse gebruikers aanmaken 
Het aanmaken van een losse gebruiker doet u als volgt. Kies in het systeem voor LEERLINGEN & 

DOCENTEN. 

 

Aan de rechter zijde ziet u een verzameling iconen. Van links naar rechts ziet u: 

 

Koppelen; ontkoppelen; toevoegen; importeren; verwijderen. 

U kiest hier voor ‘toevoegen’. Vervolgens verschijnt het volgende scherm. 
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U voert de juiste gegevens in. Alle items met een * zijn, zoals bij alle andere websites, verplicht. De leerling en 

docent kunnen later zelf een aantal gegevens aanpassen. Hierbij heeft een leerling minder mogelijkheden dan 

een docent.  

Als u klaar bent met invullen klikt u op ‘Opslaan’  
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Losse gebruiker koppelen aan een klas 
Zodra een gebruiker aangemaakt is zoekt u deze op in de gebruikerslijst. Als u al veel gebruikers heeft staan 

kunt u ook gebruikers zoeken.  

Als u de gebruiker heeft gevonden selecteert u het selectie-vak voor de naam. 

 

En drukt u op ‘koppelen’  

In het venster dat verschijnt, selecteert u de klas waaraan de gebruiker gekoppeld moet worden. 

 

En u klikt op ‘ Toevoegen’. De gebruiker is nu gekoppeld aan de klas. U kunt docenten koppelen aan meerdere 

klassen door deze stappen te herhalen. 

 Leerlingen kunnen slechts aan een klas gekoppeld worden. Docenten kunnen aan meerdere klassen gekoppeld 

worden. Het is ook mogelijk om meerdere docenten te koppelen aan een klas.  

Wanneer u een docent koppelt aan meerdere klassen in dezelfde jaarlaag kan deze docent de evaluaties heel goed 

beheren en uitsturen. Het delen van evaluaties is daardoor namelijk onnodig. 
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Losse gebruiker ontkoppelen van een klas 
Als u een gebruiker los wilt koppelen van een klas dan doorloopt u de volgende stappen. 

Selecteer het selectie-vak voor de naam. 

 

En drukt u op ‘ontkoppelen’  

In het venster dat verschijnt, selecteert u de klas waarvan de gebruiker losgekoppeld moet worden. 

 

En u klikt op ‘ Loskoppelen’. De gebruiker is nu losgekoppeld van de klas.  
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Grote aantallen gebruikers importeren 

Een komma gescheiden bestand maken 

Download het voorbeeld Excel document en open deze. 

 

 De bovenste paarse balk laat u ongemoeid. Indien u deze wijzigt zal het importeren later niet lukken. 

Open nu uw eigen gebruikersbestand en plak de gegevens in de juiste kolommen. Wij adviseren om de 

gebruikers klas voor klas te importeren. Op deze manier kunt u de geïmporteerde gebruikers snel koppelen 

aan de juiste klas. 

U mag aan de volgorde van de kolommen niets wijzigen. 

 

In kolom A ziet u in cel A1 de tekst user_role staan. De informatie in deze kolom bepaalt de gebruikersrol van 

de gebruikers die u importeert. Leerlingen geeft u de rol “leerling” docenten en/of begeleiders geeft u de naam 

“teacher” 
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Zodra u alle gegevens van een klas in het voorbeeldbestand hebt gezet gaat u het opslaan als een CSV bestand. 

Hiervoor kiest u de ‘application button’ of ‘bestand’ en kiest u voor ‘opslaan als’. 

 

In het venster dat verschijn geeft u het bestand de gewenste naam en kiest u bij ‘opslaan als’ voor ‘CSV 

(gescheiden door lijstscheidingsteken)’ 
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Kies naast de knop ‘Opslaan’ voor ‘Extra’ en dan ‘Webopties’ 

 

Bij het venster dat verschijnt, gaat u naar het tabblad ‘Codering’. Kijk daar naar het tweede vakje ‘Dit document 

opslaan als:’. Hier moet ‘Unicode (UTF-8)’ geselecteerd worden. 
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Klik nu op ‘OK’ en klik dan op opslaan. Bij de melding die naar voren komt klikt u op ja. 

Er is een verschil tussen Europese en Amerikaanse CSV bestanden. Hoe Office uw bestand aanmaakt is 

afhankelijk van de landinstellingen. Om te controleren dat we de juiste instellingen hebben gaan we een aantal 

stappen doorlopen. 

Open windows verkenner en zoek het opgeslagen bestand op. Zodra u deze gevonden heeft klikt u het bestand 

één maal aan en klikt vervolgens met de rechter muisknop op het bestand. Nu kiest u voor ‘Openen met’ en 

dan voor ‘Kladblok’. 

 

Het CSV bestand wordt nu geopend. Als u onderstaand voorbeeld bekijkt ziet u dat de items gescheiden zijn 

door ‘;’. Dit is de Europese notatie. Wij willen dat de items gescheiden zijn door een komma. Ook ziet u onder 

aan de lijst een opsomming van puntkomma’s. Deze moeten verwijderd worden. 
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We beginnen met het vervangen van de puntkomma door de komma. 

Druk de toetsencombinatie ctrl+h in. 

 

Bij ‘Zoeken naar’ vult u; in. En bij ‘Vervangen’ door zet u de , neer. Nu klikt u op ‘Alles vervangen’ en u klikt 

het zoekvenster weg. 

Verwijder nu alle overbodige komma’s 
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Nu hebben we een Amerikaans CSV bestand dat we kunnen gebruiken voor import. Kies voor ‘Bestand’ en 

vervolgens ‘Opslaan’. 

Doorloop deze stappen voor ieder CSV bestand dat u aangemaakt heeft. 

Gebruikers importeren 

Nu we een CSV bestand hebben dat gereed is voor gebruik kunnen we deze gaan importeren. Ga naar het 

‘LEERLINGEN & DOCENTEN’ gedeelte en klik op het ‘Importeren’ symbool. 

  

In de pop-up die verschijnt, klikt u wederom op het importeren symbool. 

 

Selecteer nu het CSV bestand dat u wilt importeren. En klik op ‘Uploaden’. 
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Na het uploaden wordt een upload logboek aangemaakt. Het bekijken van het logboek is heel belangrijk zodat 

u weet of het importeren van alle gebruikers gelukt is. 

 

Om het logboek te bekijken klikt u op het groene icoon achter de uploadmelding. Het logboek wordt nu in uw 

standaard downloadmap geplaatst op uw computer. 
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Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien is het importeren van alle gebruikers geslaagd. Indien er 

problemen ontstaan zijn bij het importeren ziet u in dit bestand een melding daarvan. 

Indien er een fout is bij een van de gebruikers kunt u het CSV bestand aanpassen met behulp van Wordpad en 

vervolgens het bestand opnieuw uploaden. De gebruikers die eerder al goed geïmporteerd waren worden niet 

overschreven. U krijgt voor deze gebruikers de melding dat hij al bestaat. U hoeft hier geen aandacht aan te 

schenken. 

De gebruikers zijn nu geïmporteerd 
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Gebruikers koppelen aan een klas 
Zodra u een klas geïmporteerd heeft is het eerst zaak om deze gebruikers in beeld te krijgen. Hiervoor gaat u 

naar de balk boven de gebruikers en selecteert u bij ‘Klas’ het ‘-‘.  

 

Vervolgens klikt u op het vergrootglas. 

 

Alle niet-gekoppelde gebruikers zijn nu in beeld. Zijn er meer niet-gekoppelde gebruikers dan er in het scherm 

passen. Zet dan het aantal zichtbare gebruikers onderaan op een groter aantal. 

 Na het vergroten van de zichtbare lijst zult u de filter opnieuw moeten activeren. Start dus altijd bij het vergroten van 

de lijst. 

Nu gaan we deze gebruikers koppelen aan een klas. We kunnen alle gebruikers in één keer selecteren door te 

klikken op het vakje, links bovenaan in de balk. 

 

Klik nu op ‘koppelen’  

In het venster dat verschijnt, selecteert u de klas waaraan de gebruikers gekoppeld moeten worden. 
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En u klikt op ‘ Toevoegen’. De gebruikers zijn nu gekoppeld aan de klas 

 U kunt een leerling slechts aan één klas koppelen. 
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Gebruikers zoeken 
U kunt gebruikers gemakkelijk zoeken door in het vakje bij ‘Naam’ de naam in te voeren  

 

En vervolgens te klikken op het vergrootgas. 

 

U kunt de zoekcriteria wissen door op het ‘Ververs’ icoon te klikken. 
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Gebruiker(s) verwijderen 
Als u een gebruiker wilt verwijderen dan doorloopt u de volgende stappen. 

Selecteer het selectie-vak voor de naam. 

 

En drukt u op ‘Verwijderen’  

 

  



28 

 

Gebruikers overzetten naar een andere klas 
Het overzetten van leerlingen van de ene klas naar de andere is kinderspel. Een docent zult u eerst los moeten 

koppelen van de bestaande groepen. We gaan er bij de uitleg even vanuit dat u de docenten al losgekoppeld 

heeft. 

Selecteer het selectie-vak voor de naam. 

 

En drukt u op ‘koppelen’  

In het venster dat verschijnt, selecteert u de klas waaraan de gebruiker gekoppeld moet worden. 

 

En u klikt op ‘ Toevoegen’. De gebruiker is nu gekoppeld aan de klas. De ouder klas is overschreven. U kunt 

docenten koppelen aan meerdere klassen door deze stappen te herhalen. 

 


