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1

Starten met NT2+
Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op
weg!

Termen:
Instituut
Locatie
Groepen
Coördinator
Student

1.1

Een onderwijsinstelling
Een vestiging binnen een onderwijsinstelling
Een groep studenten die samen les krijgen.
Degene die binnen het instituut gebruikers,
groepen en locaties beheert.
Leerling/cursist die gebruik maakt van NT2+.

Voorbereiding
Wat heb je nodig om te kunnen starten met NT2+?




Een coördinator met een account én een geldige docentenlicentie
Een docent met een geldige docentenlicentie
Eén of meerdere studenten met een geldige studentenlicentie



Licenties voor de coördinator en docenten bestel je via de website van
ThiemeMeulenhoff (http://www.thiememeulenhoff.nl). Met deze licentie krijg je
een jaar lang toegang tot al het online materiaal van IJsbreker+, Code+ en
Zebra+.
Studentlicenties én boek worden besteld bij de boekhandel of via bol.com. Het
boek bevat een voucher voor toegang tot de online leeromgeving.



Een goed werkende internetomgeving. NT2+ werkt op Internet Explorer 11, Microsoft
Edge, Safari, Google Chrome en Mozilla Firefox.
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1.2

Eerste stappen Coördinator

1.2.1 Account aanmaken
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een account aan te maken voor
de online leeromgeving van NT2+.





Ga naar http://www.nt2plus.nl
Klik op ‘Account aanmaken’
Vul alle gegevens in
Klik op ‘Account aanmaken’

1.2.2 Instituut en type account laten koppelen
Heb je een account aangemaakt, neem dan contact op met de klantenservice van
ThiemeMeulenhoff (033‐ 4483700). De klantenservice van ThiemeMeulenhoff zorgt
ervoor dat het account de rol ‘coördinator’ krijgt en men zorgt ervoor dat het instituut
wordt aangemeld/gekoppeld.
Je dient nu alleen nog je licentie te activeren om gebruik te kunnen maken van het NT2+
platform. Zie 1.2.3 licentie activeren voor het activeren van je licentie.

1.2.3 Licentie activeren
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een licentie te activeren.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Inloggen’
Klik rechts bovenin op je ‘Naam’
Klik op ‘Profiel’
Ga naar ‘Licenties en startdata’ en klik op het ‘plus‐icoon’
Vul de activeringscode in en kies een startdatum
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Met het kiezen van de startdatum bepaal je het moment waarop je licentie actief
wordt.

Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over de mogelijkheden met de rol coördinator.
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1.3

Eerste stappen Docent

1.3.1 Account aanmaken
De coördinator dient een account voor jou aan te maken. Zodra de coördinator
onderstaande stappen volgt dan is de coördinator in staat om een docenten account aan
te maken.
Door onderstaande stappen te volgen ben je als coördinator in staat om een
docenten account aan te maken.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de knop ‘Nieuwe gebruiker’
Selecteer een ‘Locatie’ als dit van toepassing is zie 2.3.1
Kies vervolgens het ‘Type’ account ‘Docent’
Vul vervolgens de overige gegevens in
Nadat alle gegevens correct zijn ingevoerd klik je op ‘Opslaan’

1.3.2 Licentie activeren
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een licentie te activeren.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Inloggen’
Klik rechts bovenin op je ‘Naam’
Klik op ‘Profiel’
Ga naar ‘Licenties en startdata’ en klik op het ‘plus‐icoon’
Vul de activeringscode in en kies een startdatum
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Met het kiezen van de startdatum bepaal je het moment waarop je licentie actief
wordt.

Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over de mogelijkheden met de rol docent.
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1.4

Eerste stappen Student

1.4.1 Account aanmaken
Het aanmaken van een studenten account kan op twee verschillende manieren:



De coördinator maakt een account voor jou aan
De student maakt zelf een account aan

1.4.1.1 Coordinator maak een account voor jou aan
Vraag eerst bij je coördinator of bij de je docent of er al een account voor jou
beschikbaar is. Is er nog geen account beschikbaar dan kan de coördinator deze voor jou
aanmaken of je kunt zelf een account aanmaken. Om zelf een account aan te maken zie
1.4.1.2.
1.4.1.2 De student maakt zelf een account aan
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een account aan te maken voor
de online leeromgeving van NT2+.





Ga naar http://www.nt2plus.nl
Klik op ‘Account aanmaken’
Vul alle gegevens in
Klik op ‘Account aanmaken’

Zodra je het aanmaken van een eigen account hebt afgerond is het noodzakelijk om een
licentie te activeren. Zie 1.4.2 voor het activeren van een licentie.

1.4.2 Licentie activeren
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een licentie te activeren.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Inloggen’
Klik rechts bovenin op je ‘Naam’
Klik op ‘Profiel’
Ga naar ‘Licenties en startdata’ en klik op het ‘plus‐icoon’
Vul de activeringscode in en kies een startdatum
Klik op ‘Opslaan’

Nadat je de licentie hebt geactiveerd is het noodzakelijk om een groep aan je account te
koppelen. Door het koppelen van een groep krijg je toegang tot het lesmateriaal. Zie
1.4.3 voor het koppelen van een groep.
TIP: Met het kiezen van de startdatum bepaal je het moment waarop je licentie actief
wordt.
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1.4.3 Groep koppelen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een groep te koppelen aan je
account.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Inloggen’
Klik rechts bovenin op je ‘Naam’
Klik op ‘Profiel’
Ga naar ‘Groep’ en klik op het ‘plus‐icoon’
Vul de groepscode in
Klik op ‘Opslaan’

Het aanmaken van een studenten account is nu volledig gelukt. Je kunt vanaf nu aan de
slag met de met online leeromgeving van NT2+.
Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de mogelijkheden met de rol student.

8|Pagina

2

Mogelijkheden met de rol Coördinator

2.1

Gebruikers
In het tabblad ‘Gebruikers’ ben je als coördinator in staat om nieuwe gebruikers aan te
maken en om bestaande gebruikers te bewerken.

2.1.1 Gebruikers toevoegen
Binnen het platform van NT2+ is het mogelijk om gebruikers toe te voegen op 3
verschillende manieren.



2.1.1.1

Gebruikers toevoegen per stuk
Studenten toevoegen d.m.v. een upload lijst aan een specifieke groep
Aan verschillende groepen tegelijk studenten toevoegen d.m.v. een upload lijst
(studenten kunnen maar aan één groep toegevoegd worden)

Gebruikers toevoegen via de knop ‘Nieuwe gebruiker’
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker toe te voegen
aan het platform:










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de knop ‘Nieuwe gebruiker’
Selecteer een ‘Locatie’ als dit van toepassing is
Kies vervolgens het ‘Type’ account (coördinator, docent of student)
Vul vervolgens de overige gegevens in
Nadat alle gegevens correct zijn ingevoerd klik je op ‘Opslaan’

Het toevoegen van een licentie en/of groep kan nu ook gedaan worden, dit kan
echter ook op een later moment of de gebruiker kan dit zelf doen. (licentie en
startdata zie 2.1.2.2).

Figuur 1: Nieuwe gebruiker toevoegen.
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2.1.1.2

Studenten toevoegen d.m.v. de upload lijst aan een specifieke groep
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om meerdere studenten tegelijk
toe te voegen.
Om studenten te kunnen aanmaken d.m.v. een upload lijst dient er één of meerdere
groepen te zijn aangemaakt (groepen toevoegen zie 2.2.1).




















Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gewenste groep
Klik op ’Bewerk’
Ga naar ‘Studenten in groep’ en zet het vinkje aan bij ‘Upload lijst met
studenten’
Klik vervolgens op ‘Download de template hier’
Open de template en voer de juiste gegevens in (de volgende velden zijn niet
verplicht: tussenvoegsel, licentiecode en licentiestartdatum)
Nadat de gegevens zijn ingevoerd kun je de template opslaan door
op ‘Opslaan als’ te klikken via ‘Bestand’ bovenin het menu (Kies niet voor
Opslaan, hierdoor wordt het bestand niet goed opgeslagen)
Kies vervolgens een ‘Locatie’ om het bestand op te slaan
Geef het bestand een ‘Bestandsnaam’ en kies bij ‘Opslaan als:’ voor ‘CSV
(gescheiden door lijstscheidingsteken)’
Klik op ‘Opslaan’
Ga terug naar ‘NT2+’
Klik vervolgens op ‘Upload’
Selecteer het bestand dat je zojuist hebt opgeslagen
Klik op ‘Openen’
Klik op ‘Opslaan’

Nadat je op ‘Opslaan’ hebt geklikt zijn de studenten aangemaakt d.m.v. de
uploadlijst. Als er een fout aanwezig is in het bestand, dan kun je deze fout terug
vinden nadat je op ‘Opslaan’ hebt geklikt. De fout staat dan bovenin vermeld.

Figuur 2: Voorbeeld Upload lijst
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2.1.1.3

Aan verschillende groepen tegelijk studenten toevoegen d.m.v. een upload lijst
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om verschillende groepen te
voorzien van studenten d.m.v. een upload lijst.
Om verschillende groepen te voorzien van studenten d.m.v. een upload lijst heb je
meerdere groepen nodig. (groepen toevoegen zie 2.2.1).


















Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Locaties’
Klik op ‘Importeren’
Klik vervolgens op ‘Download de template hier’
Open de template en voer de juiste gegevens in (de volgende velden zijn niet
verplicht: tussenvoegsel, licentiecode en licentiestartdatum)
Nadat de gegevens zijn ingevoerd kun je de template opslaan door
op ‘Opslaan als’ te klikken via ‘Bestand’ bovenin het menu (Kies niet voor
Opslaan, hierdoor wordt het bestand niet goed opgeslagen)
Kies vervolgens een ‘Locatie’ om het bestand op te slaan
Geef het bestand een ‘Bestandsnaam’ en kies bij ‘Opslaan als:’ voor ‘CSV
(gescheiden door lijstscheidingsteken)’
Klik op ‘Opslaan’
Ga terug naar ‘NT2+’
Klik vervolgens op ‘Upload’
Selecteer het bestand dat je zojuist hebt opgeslagen
Klik op ‘Openen’
Klik op ‘Opslaan’

Nadat je op ‘Opslaan’ hebt geklikt zijn de verschillende groepen voorzien van
studenten. Als er een fout aanwezig is in het bestand, dan kun je deze fout terug
vinden nadat je op ‘Opslaan’ hebt geklikt. De fout staat dan bovenin vermeld.

Figuur 3: Voorbeeld Upload lijst met meerdere verschillende groepen
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2.1.2 Gebruikers bewerken
Binnen het platform van NT2+ is het mogelijk om gebruikers die je hebt aangemaakt te
bewerken.
Je kunt o.a. de volgende gegevens bewerken:







2.1.2.1

Locatie wijzigen
Gebruiker voorzien van een licentie en een startdata
Gebruiker toevoegen aan een groep
Gebruiker verwijderen uit een groep
Gebruiker actief of inactief maken
Gebruiker verwijderen

Locatie wijzigen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de locatie van een gebruiker
aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker waarvan je de locatie
wilt aanpassen
Klik op ‘Bewerk’
Selecteer bij ‘Locatie’ de gewenste locatie voor deze gebruiker
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Om een gebruiker aan geen enkele locatie te koppelen zet je de locatie op
‘Selecteer’.
Zodra je de locatie van een gebruiker aanpast houdt er dan rekening mee dat de
student ook uit de groep wordt verwijderd. De groep staat waarschijnlijk nog
gekoppeld aan een andere locatie. (gebruikers verwijderen uit een groep zie 2.1.2.4)

Figuur 4: Locatie aanpassen
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2.1.2.2

Gebruiker voorzien van een licentie en een startdata
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker te voorzien
van een geldige licentie en een startdatum.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker waarvan je de licentie
en startdatum wilt aanpassen
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar ‘Licenties en startdata’ en klik op het ‘Plus‐icoon’ vul vervolgens de
licentiecode in en kies vervolgens een startdatum
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Je kunt er ook voor kiezen om tijdens het aanmaken van een gebruiker de
licentiecode en startdata in te vullen.

Figuur 5: Licentie en startdata
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2.1.2.3

Gebruiker toevoegen aan een groep
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker aan een
groep te koppelen.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker waarvan je de groep wilt
koppelen
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar ‘Groep’ en klik op het ‘Plus‐icoon’ vul vervolgens de groepscode in.
Klik vervolgens een keer naast het veld groep (hierdoor wordt de
groepsnaam zichtbaar)
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Je kunt er ook voor kiezen om tijdens het aanmaken van een gebruiker de groep
te koppelen

Figuur 6: Groepscode toevoegen
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2.1.2.4

2.1.2.4.1

Gebruiker verwijderen uit een groep
Het verwijderen van een gebruiker uit een groep kan op twee verschillende
manieren.
Groepsniveau
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker uit een
groep te verwijderden op groepsniveau.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Naam’ van de groep
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker die je uit de groep wilt
verwijderen
Klik op ‘Bewerk’
Klik op ‘Verwijder uit groep’

Figuur 7: Gebruiker verwijderen (groepsniveau)
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2.1.2.4.2

Gebruikersniveau
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker uit een
groep te verwijderen op gebruikersniveau.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker die je uit de groep wilt
verwijderen
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar het veld ‘Groep’ en klik achter de groepsnaam op het ‘Prullenbak‐
icoon’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 8: Gebruiker verwijderen (gebruikersniveau)
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2.1.2.5

Gebruiker actief of inactief maken
Als coördinator kan je bepalen of een gebruiker wel of niet mag inloggen op het
platform NT2+. Dit kan je instellen door de gebruiker actief of inactief te zetten. Een
gebruiker is standaard ingesteld op actief.
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker inactief of
actief te zetten.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar het veld ‘Actief’ en zet het vinkje uit om de gebruiker inactief te
maken of zet het vinkje aan om de gebruiker actief te maken
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 9: Actief en inactief
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2.1.2.6

Gebruiker verwijderen van instituut
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker te
verwijderen van het instituut.







Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker die je wilt verwijderen
Klik op ‘Verwijderen’

Figuur 10: Gebruiker verwijderen

2.1.2.7

Steuntaal instellen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een gebruiker te
verwijderen van het instituut.








Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker die je wilt verwijderen
Ga naar het veld ‘Steuntaal’ en selecteer de juiste steuntaal
Klik op ‘Opslaan’

TIP: De steuntaal wordt momenteel alleen gebruikt in het domein IJsbreker+.
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2.1.2.8

Wachtwoord wijzigen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om het wachtwoord van een
gebruiker te wijzigen








Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Gebruikers’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de gebruiker waarvan je het
wachtwoord wilt wijzigen
Ga naar het veld ‘Inloggegevens’ en wijzig het wachtwoord
Klik op ‘Opslaan’

Tip: Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen: Een minimale lengte van 9
karakters; Minimaal 1 numeriek karakter (0 t/ m 9); Minimaal 2 alfanumerieke
karakters, waarvan 1 hoofdletter (A t/m Z) en 1 kleine letter (a t/m z); Minimaal 1
speciaal karakter (bijvoorbeeld !@#$ %^&*?).
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2.2

Groepen

2.2.1 Groepen toevoegen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om groepen toe te voegen.
















Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op ‘Nieuwe groep’
Geef de groep een naam bij het veld ‘Naam’
Selecteer het juiste ‘Domein en niveau’
Selecteer het juiste ‘Deel’ (uitleg hierover vind je in 2.2.2.9)
Selecteer de ‘Locatie’ indien nodig
Voeg eventueel een docent toe door op het ‘Plus‐icoon’ te klikken, selecteer
vervolgens de docent en klik op ‘Toevoegen’
Zet de groep ‘Actief’ of ‘Inactief’ (uitleg hierover vind je in 2.2.2.6)
Geef de groep een eventueel een ‘Geplande einddatum’
Zet een vinkje bij ‘Aanvullende toegang’ als studenten vrij mogen navigeren naar
andere delen of domeinen (Zebra+, Code+ en IJsbreker+)
Bij het veld ‘Toegang’ zijn de opties standaard aangevinkt. (Uitleg hierover vind
je op 2.2.2.9).
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 11: Groepen toevoegen
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2.2.2 Groepen bewerken
Binnen het platform van NT2+ is het mogelijk om groepen die je hebt aangemaakt te
bewerken.
Je kunt o.a. de volgende gegevens bewerken:










2.2.2.1

Groepsnaam aanpassen
Domein en niveau aanpassen
Deel aanpassen
Locatie van de groep aanpassen
Docenten toevoegen
Groep actief of inactief maken
Geplande einddatum aanpassen
Aanvullende toegang aanpassen
Toegang aanpassen
Groep verwijderen

Groepsnaam aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de naam van de groep aan
te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Geef bij het veld ‘Naam’ een andere groepsnaam op
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 12: Groepsnaam aanpassen
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2.2.2.2

Domein en niveau aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om het domein en/of het
niveau van de groep aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Kies vervolgens het juiste ‘Domein’ en/of ‘Niveau’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 13: Domein en niveau aanpassen
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2.2.2.3

Deel aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om het deel waarmee de groep
mag werken aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je gegevens
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Kies vervolgens het ‘Deel’ die de groep ingesteld moet hebben
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Zodra je de instelling ‘Deel’ op ‘Selecteer’ zet dan geef je de groep toegang tot
alle beschikbare delen van het gekozen domein.

Figuur 14: Deel aanpassen
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2.2.2.4

Locatie van de groep aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de locatie van de groep aan
te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Selecteer bij het veld ‘Locatie’ aan welke locatie de groep gekoppeld dient te
worden
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Gebruikers die aan deze groep zijn gekoppeld hebben nog de oorspronkelijke
locatie in het profiel staan. Deze locatie dient ook aangepast te worden. Zie hiervoor
2.1.2.1

Figuur 15: locatie van de groep aanpassen
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2.2.2.5

Docent toevoegen
Met de optie docent toevoegen ben je als coördinator in staat om een docent toe te
voegen aan de betreffende groep.
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een docent toe te voegen
aan de groep.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Klik op het ‘Plus‐icoon’ bij het veld ‘Docent’
Selecteer de juiste docent en klik op ‘Toevoegen’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 16: Docent toevoegen
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2.2.2.6

Groep actief of inactief maken
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de groep actief of inactief te
maken.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Zet het ‘Vinkje’ aan om de groep actief te maken en zet het ‘Vinkje’ uit om
de groep inactief te maken
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Zodra je een groep inactief zet en er zijn gebruikers gekoppeld aan deze groep,
dan hebben deze gebruikers geen toegang tot het lesmateriaal.

Figuur 17: Groep actief of inactief maken
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2.2.2.7

Geplande einddatum aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de einddatum van de groep
aan te passen









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar het veld ‘Geplande einddatum’ en pas de datum aan
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 18: Geplande einddatum aanpassen
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2.2.2.8

Aanvullende toegang aanpassen
Met de optie aanvullende toegang kun je bepalen of studenten ook toegang moeten
krijgen tot alle domeinen en delen (Zebra+, Code+ en IJsbreker+).
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de aanvullende toegang van
de groep aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar het veld ‘Aanvullende toegang’ en zet het ‘Vinkje’ aan of uit
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Als de aanvullende toegang is aangezet dan hebben de studenten toegang tot
alle delen van alle domeinen. Je kunt de toegang dan niet regelen via de optie ‘Deel’
hiervoor gebruik je de optie ‘Toegang’. Zie 2.2.2.9 voor het aanpassen van de optie
‘Toegang’.

Figuur 19: Aanvullende toegang aanpassen
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2.2.2.9

2.2.2.9.1

Toegang aanpassen
Om toegang te krijgen tot verschillende delen en domeinen binnen het platform
NT2+ dienen de groepsinstellingen correct gemaakt te worden. De licentie van de
studenten geeft toegang tot het NT2+ platform.

Groep toegang geven tot één deel van een domein
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot één deel van een domein.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ het juiste ‘Deel’
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 20: Studenten toegang geven tot één deel van een domein
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2.2.2.9.2

Groep toegang geven tot meerdere delen van een domein
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot meerdere delen van een domein.












Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ de optie ‘Selecteer’
Selecteer bij het veld ‘Toegang’ de volgende opties:
o Deel 1 – Alle lessen/taken
o Deel 1 – Alle toetsen
o Deel 2 – Alle lessen/taken
o Deel 2 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1 en deel 2.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 21: Studenten toegang geven tot meerdere delen van een domein
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2.2.2.9.3

Groep toegang geven tot één deel van een domein, zonder toetsen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot één deel van een domein, zonder toetsen.











Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ het juiste ‘Deel’
Bij het veld ‘Toegang’ zorg je ervoor dat de volgende optie is uitgevinkt:
o Deel 1 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1 zonder toetsen.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 22: Studenten toegang geven tot één deel van een domein, zonder toetsen
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2.2.2.9.4

Groep toegang geven tot meerdere delen van een domein, zonder toetsen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot meerdere delen van een domein, zonder toetsen.












Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ de optie ‘Selecteer’
Bij het veld ‘Toegang’ zorg je ervoor dat de volgende opties zijn uit
gevinkt:
o Deel 1 – Alle toetsen
o Deel 2 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1 en deel 2 zonder toetsen.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 23: Studenten toegang geven tot meerdere delen van een domein, zonder toetsen

32 | P a g i n a

2.2.2.9.5

Groep toegang geven tot meerdere domeinen en delen, zonder toetsen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot meerdere domeinen en delen, zonder toetsen.














Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
bijvoorbeeld het domein ‘Zebra+’ en het niveau ‘A1’ (stap 1)
Selecteer bij het veld ‘Deel’ de optie ‘Selecteer’ (stap 2)
Zet het vinkje aan bij het veld ‘Aanvullende toegang’ (stap 3)
Bij het veld ‘Toegang’ zorg je ervoor dat de volgende opties zijn uit
gevinkt: (stap 4)
o Deel 1 – Alle toetsen
o Deel 2 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’ (stap 5)
Herhaal deze stappen om ook de toetsen uit te schakelen voor de
domeinen IJsbreker+ en Code+ (stap 1 t/m 5). Kies dan bij stap 1
respectievelijk voor domein IJsbreker+ of Code+.

TIP: Zet vervolgens het domein dat je eerst had geselecteerd weer terug. In dit
voorbeeld is dat Zebra+.
Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot alle domeinen en delen, zonder toetsen.

Figuur 24: Groep toegang geven tot meerdere domeinen en delen, zonder toetsen
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2.2.2.9.6

Hoofdstukken uitschakelen voor de groepen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om hoofdstukken aan of uit
te zetten.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Om bijvoorbeeld in het domein Zebra+ deel 1 hoofdstuk 1 uit te
schakelen voor de studenten ga je naar het veld ‘Toegang’ en zet je het
vinkje uit bij ‘1 school ‐ zichtbaar’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 25: Hoofdstuk uitschakelen
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2.2.2.10

Groep verwijderen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de groep volledig te
verwijderen.
Om een groep te kunnen verwijderen dient de groep inactief gemaakt te worden, zie
hiervoor 2.2.2.6.





Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt verwijderen
Klik op ‘Verwijderen’

Figuur 26: Groep verwijderen
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2.3

Locaties
Als coördinator ben je in staat om verschillende locaties aan te maken binnen het
instituut of om huidige locaties te bewerken.

2.3.1 Locatie toevoegen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een locatie toe te voegen.








Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Locaties’
Klik op ‘Nieuwe locatie’
Vul alle velden in
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 27: Locatie toevoegen en bewerken
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2.3.2 Locatie bewerken
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een locatie te bewerken.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Locaties’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de locatie die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Pas de gegevens aan die je wilt bewerken
Klik op ‘Opslaan’

2.3.3 Locatie verwijderen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een locatie te verwijderen.
Om een locatie te kunnen verwijderen dienen eerst de gebruikers en daarna de groepen
losgekoppeld of verwijderd te worden op de betreffende locatie.
Zie hiervoor de informatie in:





Locatie wijzigen van gebruiker zie 2.1.2.1
Gebruiker verwijderen zie 2.1.2.6
Locatie van de groep aanpassen zie 2.2.2.4
Groep verwijderen zie 2.2.2.10

Wanneer alle gebruikers en groepen van de locatie zijn losgekoppeld of verwijderd volg
dan onderstaande om de locatie te verwijderen.





Klik op ‘Locaties’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de locatie die je wilt bewerken
Klik op ‘Verwijderen’
Klik op ‘Goed’ als u zeker weet dat de locatie verwijderd mag worden
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3

Mogelijkheden met de rol Docent

3.1

Groepen

3.1.1 Groepen toevoegen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om groepen toe te voegen.
















Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op ‘Nieuwe groep’
Geef de groep een naam bij het veld ‘Naam’
Selecteer het juiste ‘Domein en niveau’
Selecteer het juiste ‘Deel’ (Uitleg hierover vind je in 3.1.2.9)
Selecteer de ‘Locatie’ indien nodig
Voeg eventueel een docent toe door op het ‘Plus‐icoon’ te klikken, selecteer
vervolgens de docent en klik op ‘Toevoegen’
Zet de groep ‘Actief’ of ‘Inactief’ (Uitleg hierover vind je in 3.1.2.6)
Geeft de groep een eventueel een ‘Geplande einddatum’
Zet een vinkje bij ‘Aanvullende toegang’ als studenten vrij mogen navigeren naar
andere delen of domeinen (Zebra+, Code+ en IJsbreker+)
Bij het veld ‘Toegang’ zijn de opties standaard aangevinkt. (Uitleg hierover vind je
op 3.1.2.9).
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 28: Groepen toevoegen
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3.1.2 Groepen bewerken
Binnen het platform van NT2+ is het mogelijk om groepen die je hebt aangemaakt of die
door de coördinator zijn aangemaakt te bewerken.
Je kunt o.a. de volgende gegevens bewerken:










3.1.2.1

Groepsnaam aanpassen
Domein en niveau aanpassen
Deel aanpassen
Locatie van de groep aanpassen
Docenten toevoegen
Groep actief of inactief maken
Geplande einddatum aanpassen
Aanvullende toegang aanpassen
Toegang aanpassen
Groep verwijderen

Groepsnaam aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de naam van de groep aan
te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Geef bij het veld ‘Naam’ en andere groepsnaam op
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 29: Groepsnaam aanpassen
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3.1.2.2

Domein en niveau aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om het domein en/of het
niveau van de groep aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Kies vervolgens het juiste ‘Domein’ en/of ‘Niveau’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 30: Domein en niveau aanpassen
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3.1.2.3

Deel aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om het deel waarmee de groep
mag werken aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Kies vervolgens het ‘Deel’ die de groep ingesteld moet hebben
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 31: Deel aanpassen
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3.1.2.4

Locatie van de groep aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de locatie van de groep aan
te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Selecteer bij het veld ‘Locatie’ aan welke locatie de groep gekoppeld dient te
worden
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Gebruikers die aan deze groep zijn gekoppeld hebben nog de oorspronkelijke
locatie in het profiel staan. Deze locatie dient ook aangepast te worden. Zie hiervoor
3.1.2.4.

Figuur 32: locatie van de groep aanpassen
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3.1.2.5

Docent toevoegen
Met de optie docent toevoegen ben je in staat om een docent toe te voegen aan de
betreffende groep.
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om een docent toe te voegen
aan de groep.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Klik op het ‘Plus‐icoon’ bij het veld ‘Docent’
Selecteer de juiste docent en klik op ‘Toevoegen’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 33: Docent toevoegen
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3.1.2.6

Groep actief of inactief maken
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de groep actief of inactief te
maken.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Zet het ‘Vinkje’ aan om de groep actief te maken en zet het ‘Vinkje’ uit om
de groep inactief te maken
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Zodra je een groep inactief zet en er zijn gebruikers gekoppeld aan deze groep,
dan hebben deze gebruikers geen toegang tot het lesmateriaal.

Figuur 34: Groep actief of inactief maken
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3.1.2.7

Geplande einddatum aanpassen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de einddatum van de groep
aan te passen









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar het veld ‘Geplande einddatum’ en pas de datum aan
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 35: Geplande einddatum aanpassen
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3.1.2.8

Aanvullende toegang aanpassen
Met de optie aanvullende toegang kun je bepalen of studenten ook toegang moeten
krijgen tot alle domeinen en delen (Zebra+, Code+ en IJsbreker+).
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de aanvullende toegang van
de groep aan te passen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ achter de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerk’
Ga naar het veld ‘Aanvullende toegang’ en zet het ‘Vinkje’ aan of uit
Klik op ‘Opslaan’

TIP: Als de aanvullende toegang is aangezet dan hebben de studenten toegang tot
alle delen van alle domeinen. Je kunt de toegang dan niet regelen via de optie ‘Deel’
hiervoor gebruik je de optie ‘Toegang’. Zie 3.1.2.9 voor het aanpassen van de optie
‘Toegang’.

Figuur 36: Aanvullende toegang aanpassen
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3.1.2.9

3.1.2.9.1

Toegang aanpassen
Om toegang te krijgen tot verschillende delen en domeinen binnen het platform
NT2+ dienen de groepsinstellingen correct gemaakt te worden. De licentie van de
studenten geeft toegang tot het NT2+ platform.

Groep toegang geven tot één deel van een domein
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot één deel van een domein.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ het juiste ‘Deel’
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 37: Studenten toegang geven tot één deel van een domein
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3.1.2.9.2

Groep toegang geven tot meerdere delen van een domein
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot meerdere delen van een domein.












Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ de optie ‘Selecteer’
Selecteer bij het veld ‘Toegang’ de volgende opties:
o Deel 1 – Alle lessen/taken
o Deel 1 – Alle toetsen
o Deel 2 – Alle lessen/taken
o Deel 2 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1 en deel 2.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 38: Studenten toegang geven tot meerdere delen van een domein
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3.1.2.9.3

Groep toegang geven tot één deel van een domein, zonder toetsen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot één deel van een domein, zonder toetsen.











Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ het juiste ‘Deel’
Bij het veld ‘Toegang’ zorg je ervoor dat de volgende optie is uitgevinkt:
o Deel 1 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1 zonder toetsen.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 39: Studenten toegang geven tot één deel van een domein, zonder toetsen
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3.1.2.9.4

Groep toegang geven tot meerdere delen van een domein, zonder toetsen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot meerdere delen van een domein, zonder toetsen.












Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
Selecteer bij het veld ‘Deel’ de optie ‘Selecteer’
Bij het veld ‘Toegang’ zorg je ervoor dat de volgende opties zijn
uitgevinkt:
o Deel 1 – Alle toetsen
o Deel 2 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’

Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot bijvoorbeeld Zebra+ deel 1 en deel 2 zonder toetsen.
TIP: Aanvullende toegang mag niet aangezet zijn. Hierdoor krijgen de studenten
toegang tot alle domeinen.

Figuur 40: Studenten toegang geven tot meerdere delen van een domein zonder toetsen
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3.1.2.9.5

Groep toegang geven tot meerdere domeinen en delen, zonder toetsen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om studenten in de groep
toegang te geven tot meerdere domeinen en delen, zonder toetsen.














Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Selecteer bij het veld ‘Domein en niveau’ het juiste ‘Domein’ en ‘Niveau’
bijvoorbeeld het domein ‘Zebra+’ en het niveau ‘A1’ (stap 1)
Selecteer bij het veld ‘Deel’ de optie ‘Selecteer’ (stap 2)
Zet het vinkje aan bij het veld ‘Aanvullende toegang’ (stap 3)
Bij het veld ‘Toegang’ zorg je ervoor dat de volgende opties zijn uit
gevinkt: (stap 4)
o Deel 1 – Alle toetsen
o Deel 2 – Alle toetsen
Klik op ‘Opslaan’ (stap 5)
Herhaal deze stappen om ook de toets uit te schakelen voor de
domeinen IJsbreker+ en Code+ (stap 1 t/m 5). Kies dan bij stap 1
respectievelijk voor domein IJsbreker+ of Code+.

TIP: Zet vervolgens het domen dat je eerst had geselecteerd weer terug. In dit
voorbeeld is dat Zebra+.
Deze instelling zorgt ervoor dat de studenten die aan deze groep gekoppeld zijn,
toegang krijgen tot alle domein en delen, zonder toetsen.

Figuur 41: Studenten toegang geven tot meerdere domeinen en delen, zonder toetsen
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3.1.2.9.6

Hoofdstukken uitschakelen voor de groepen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om hoofdstukken aan of uit
te zetten.










Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt bewerken
Klik op ‘Bewerken’
Om bijvoorbeeld in het domein Zebra+ deel 1 hoofdstuk 1 uit te
schakelen voor de studenten ga je naar het veld ‘Toegang’ en zet je het
vinkje uit bij ‘1 school ‐ zichtbaar’
Klik op ‘Opslaan’

Figuur 42: Hoofdstuk uitschakelen
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3.1.2.10

Groep verwijderen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om de groep volledig te
verwijderen.
Om een groep te verwijderen dient de groep inactief gemaakt te worden, zie
hiervoor 3.1.2.6.





Klik op ‘Beheer’
Klik op ‘Groepen’
Klik op de ‘Drie blauwe puntjes’ van de groep die je wilt verwijderen
Klik op ‘Verwijderen’

Figuur 43: Groep verwijderen
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3.2

Resultaten
Onder het kopje resultaten kun je de vorderingen van de studenten volgen. Door het
kiezen van de groep, methode en deel worden alle studenten getoond die aan deze
selectie voldoen. Het is ook mogelijk om verder in te zoomen naar een specifiek
hoofdstuk (1) en/of les (2). Ook kan er gewisseld worden in de weergave tussen
voortgang en het resultaat van de student (3).

Figuur 44: Resultaten

Uitleg voortgang en resultaat:
Voortgang: De voortgang is gebaseerd op de aantal gemaakte opdrachten.
Resultaat: Het resultaat wordt berekend op de correcte antwoorden. Wordt een
oefening fout gedaan dan wordt deze niet mee berekend in het percentage dat wordt
weergegeven in het resultatenoverzicht van de student.
In het profiel van de individuele student die de voortgang of het resultaat weergeeft
wordt boven in het profiel een gekleurde balk weergegeven. Deze kleur geeft aan hoe
het resultaat van de betreffende student wordt beoordeeld;




Rood = Ondergemiddeld
Groen = Goed
Blauw = Excellent

Standaard staat de beoordeling als onder te zien is ingesteld op 40% en 90% (1). Zoals
op de afbeelding te zien is valt het resultaat percentage van 71% tussen ondergemiddeld
en excellent waardoor de balk groen wordt weergegeven (2). Als in dit voorbeeld het
resultaat < 40% zijn dan zou de balk rood zijn, mocht het resultaat > 90% zijn dan zou de
balk blauw zijn.
Het is mogelijk om de beoordelingscriteria aan te passen voor de betreffende groep. Dit
doe je eenvoudig door de percentage aan te passen naar de gewenste verdeling.

Figuur 45: Resultaten
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3.2.1 Resultaten op student niveau bekijken
Door op een student te klikken kun je alle resultaten van de Student zien zoals de
student het zelf ook ziet, inclusief de antwoorden op toetsen. Door weer op de naam van
de student te klikken (1) verlaat je de omgeving van de student en keer je terug naar het
studenten overzicht.

Figuur 46: Resultaten op student niveau bekijken

3.2.2 Resultaten als student bekijken
De student kan zijn resultaten bekijken door bovenin te klikken op ‘Resultaten’. De
student kan hier o.a. de voortgang en het resultaat van alle domeinen en delen bekijken.
De student kan op deze pagina ook bekijken hoeveel opdrachten, lessen en toetsen er in
totaal gedaan zijn.

Figuur 47: Voortgang bekijken als student

Figuur 48: Resultaten bekijken als student
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3.2.3 Resultaten van een student verwijderen
Door onderstaande stappen te volgen ben je in staat om het resultaat van een student
éénmalig te verwijderen.









Ga naar http://www.nt2plus.nl
Log in met je account (e‐mailadres en wachtwoord)
Klik in de menubalk op ‘Resultaten’
Kies vervolgens de groep, methode, deel, hoofdstuk en les/taak
Klik op ‘Resultaat’
Zoek de student op waarvan je de resultaten wilt verwijderen
Klik op het ‘Prullenbak‐icoon’ rechts bovenin
Klik op ‘Bevestig’ als je zeker weet dat het resultaat verwijderd mag worden

LET OP: Het resultaat van een les/taak kan maar éénmalig verwijderd worden per
student.
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3.3

Docentenmateriaal
Op de pagina ‘Docentenmateriaal’ kun je aanvullende materialen vinden zoals;





Handleidingen
Werkbladen
Audiomateriaal
Toetsing

Deze materialen zijn beschikbaar voor de domeinen;




Zebra+
IJsbreker+
Code+

Figuur 49: Docentenmateriaal

57 | P a g i n a

3.4

Studentenmateriaal
Als docent kun je op de pagina ‘studentenmateriaal’ aanvullende materialen vinden
zoals;





Handleidingen
Werkbladen
Audiomateriaal
Toetsing

Deze materialen zijn beschikbaar voor de domeinen;




Zebra+
IJsbreker+
Code+

De pagina ‘Studentenmateriaal’ is beschikbaar voor de docent en de student. De docent
kan deze pagina vinden onder ‘Bekijk materiaal’ in de menu bar bovenin. De student kan
deze pagina direct vinden in de menu bar onder ‘Materiaal’.

Figuur 50: Studentenmateriaal
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3.5

Knoppen

3.5.1 De ‘Check’ knop
Als de student op ‘Check’ klikt krijgt de student feedback op de gemaakte oefening. De
student ziet dan wat er goed of fout is gedaan. Dit wordt zichtbaar met de kleur groen
(goed) en de kleur rood (fout).

Figuur 51: Check knop

3.5.2 Eerste en laatste (resultaten)
Met de knop ‘Eerste’ kun je het eerste resultaat van de student bekijken en met de knop
‘Laatste’ kun je het laatste resultaat van de student bekijken.
Zodra de docent het eerste resultaat van de student verwijderd kun je als docent nog het
‘Eerste’ resultaat zien. Heeft de student de oefening opnieuw gemaakt dan kan je dit
resultaat zien onder de knop ‘Laatste’.
Als de oefening door de student maar één keer is gemaakt dan staat het resultaat bij
‘Eerste’ en bij ‘Laatste’.

Figuur 52: Eerste en laatste resultaat

3.5.3 Steuntaal
Zodra er voor de student een ‘Steuntaal’ is ingesteld dan kan de student op de knop
‘Steuntaal’ klikken. De knop ‘Steuntaal’ vertaalt dan de opdrachtzin.
Tip: De steuntaal is momenteel alleen nog gedeeltelijk beschikbaar in het domein
IJsbreker+.

Figuur 53: Steuntaal

59 | P a g i n a

3.5.4 Taalwijzer
Met de knop ‘Taalwijzer’ kan de student de ‘Taalwijzer’ starten die bij deze oefening
hoort. Tevens kan de student alle taalwijzers bekijken door bovenin de menubalk te
klikken op ‘Taalwijzers’.

Figuur 54: Taalwijzer

Let op: Niet alle oefeningen hebben de beschikking over ‘Taalwijzers’.

3.5.5 Klankenleerlijn
De klankenleerlijn kan alleen geopend worden door bovenin de menu balk te klikken op
‘Klankenleerlijn’. Vanuit de ‘Klankenleerlijn’ kan de student de bijbehorende
oefening(en) openen. Zodra de student de oefening heeft geopend wordt het fragment
geopend. Klikt de student het fragment weg dan kan het fragment weer geopend worden
door te klikken op het ‘Klankenleerlijn‐icoon’ (zie figuur 55: Klankenleerlijn).

Figuur 55: Klankenleerlijn
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3.5.6 Juiste antwoorden
Als de student op het ‘Vinkje’ boven de oefening klikt, wordt het juiste antwoord
getoond. Het juiste antwoord is pas zichtbaar nadat de oefening is gemaakt en als er op
‘Check’ is geklikt.

Figuur 56: Juiste antwoorden

3.5.7 Oefening opnieuw maken
De student kan een gemaakte oefening opnieuw maken door op de ‘herhaal‐knop’
boven de oefening te klikken. Door op de knop ‘Herhaal’ te klikken wordt de huidige
oefening leeggemaakt om vervolgens de oefening opnieuw te maken.

Figuur 57: Oefening opnieuw maken
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3.5.8 Gemaakte oefeningen van een toets bekijken
Het is voor de docent en de student mogelijk om de gemaakte oefeningen te bekijken
van een toets. De docent/student dient dan de betreffende hoofdstuk van de toets te
openen. In dit hoofdstuk worden alle onderdelen weergegeven waaronder de toets.
Door op het ‘Vinkje’ te klikken kan de docent/student de gemaakte oefeningen van de
toets bekijken.

Figuur 58: Gemaakte oefeningen van een toets bekijken
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3.5.9 Toets opnieuw maken
De student kan een gemaakte toets opnieuw maken. De student dient dan de
betreffende hoofdstuk van de toets te openen. In dit hoofdstuk worden alle onderdelen
weergegeven waaronder de toets. Door op het ‘Pijl‐icoon’ te klikken kan de student een
nieuwe toets maken voor dit hoofdstuk.
Bij het domein ‘Zebra+’ krijgt de student dezelfde toets opnieuw aangeboden. Voor de
domeinen ‘IJsbreker+’ en ‘Code+’ worden er nieuwe random toetsen gegenereerd.

Figuur 59: Toets opnieuw maken
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3.5.10 Knoppen beschikbaar in de toets
Als de student een toets maakt en alle vragen zijn beantwoord dan krijg je bij de laatste
vraag na beantwoording de ‘Check’ knop te zien. Als hierop gedrukt wordt dan wordt de
toets opgeslagen en krijg je je resultaten te zien. Als je een toets niet volledig maakt en je
drukt op ‘Terug’ bij de laatste vraag dan krijg je de volgende waarschuwing:

Figuur 60: Knoppen beschikbaar in de toets

In de waarschuwingstekst is duidelijk zichtbaar welke vragen de student nog moet
beantwoorden. Daarnaast heeft de student de volgende opties:
 Toets niet opslaan: Alle beantwoorde vragen worden niet opgeslagen. De
student heeft dus de optie om de toets niet op te slaan.
 Toets opslaan: De toets wordt verlaten en de overgeslagen vragen worden als
niet beantwoord en dus fout gerekend
 Terug naar de toets: De student keert terug naar de toets en kan de
overgeslagen vragen alsnog beantwoorden.
Alleen na het klikken op ‘Toets opslaan’ wordt de toets opgeslagen, na ‘Terug naar de
toets’ kan er nog meer beantwoord worden tot het moment dat de toets volledig
gemaakt is of dat er gekozen wordt om de toets te verlaten wetende dat niet alles is
gemaakt (er wordt op ‘Toets opslaan’ geklikt).
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3.6

Soorten oefeningen
Door middel van iconen bij de oefeningen wordt aangegeven welke vaardigheid een
oefening is, bijvoorbeeld Luisteren of Woorden.

Figuur 61: Soorten oefeningen
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