Welkom,
Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op weg!
Termen:
Instituut
Groepen
Coördinator
Docent
Student

Een onderwijsinstelling die uit een of meerdere groepen
bestaat
Een klas met leerlingen of een andere groep studenten
die samen les krijgen.
Degene die binnen het instituut aangeeft welke
docenten bij het instituut horen.
Degene die voor de klas staat en deze beheert.
Student of leerling die als leerling gebruik maakt van
NT2+.

Stap 0: Voorbereiding
Wat heb je nodig om als school te kunnen starten?
•
•
•

Een coördinator met een geldige licentie: iemand die mag aangeven welke docenten
gekoppeld mogen worden aan de onderwijsinstelling of het instituut.
Een docent met een geldige licentie: degene die de klassen of groepen beheert.
Een of meerdere studenten met geldige studentlicenties (deze worden digitaal of op
voucher meegeleverd bij de boeken).

Een goed werkende internetomgeving. NT2+ werkt op IE 10 en hoger, Safari, Chrome en
Firefox.
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Stap 1: Aanmaken coördinator in een instituut
Als coördinator heb je een NT2+ docentenlicentie nodig.
NT2+ Docentenlicentie digitaal platform 9789006978407
Met een licentie krijg je een jaar lang toegang tot al het materiaal van IJsbreker+, Code+ en
Zebra+. Je hoeft geen aparte docentenhandleiding aan te schaffen en al het audio- en
videomateriaal is daar ook te vinden.
Heb je nog geen licentie? Bestel deze dan op www.thiememeulenhoff.nl/nt2
Heb je al wel een licentie? Neem dan contact op met de klantenservice: 033- 4483700.
Het instituut/onderwijsinstelling dient eenmalig te worden aangemeld in het nieuwe
platform. Klantenservice zorgt er ook voor dat het instituut één of meerdere coördinators
krijgt. Vervolgens kun je alle instellingen zelf doen.

Stap 2: Docenten toevoegen
Iedere docent heeft een geldige docentenlicentie nodig. Als coördinator kun je ook docent
zijn met dezelfde licentie die je als coördinator gebruikt. Een docent kan zelf een licentie
aanschaffen, de andere mogelijkheid is om als instituut een of meerdere
docentenlicenties te kopen.
Let op:
• Het is niet mogelijk om tegelijkertijd student en docent te zijn.
• Neem contact op met onze klantenservice als je al een keer een proeflicentie hebt
ontvangen. We moeten je dan even loskoppelen van de ThiemeMeulenhoff demoschool en vervolgens aan het juiste instituut koppelen.

Het toevoegen van een docent kan op verschillende manieren
1. De coördinator maakt docenten aan en activeert de geleverde licenties
2. De docent registreert zichzelf, activeert zelf een licentie en wordt middels een
groepscode gekoppeld aan een groep binnen het instituut.

1. Coördinator activeert docenten
Docentaccount aanmaken en activeren:
• Log in op www.nt2plus.nl.
• Ga naar tabje Gebruiker.
• Klik op Voeg toe; je maakt nu een nieuw account aan.
• Vul de gegevens in.
• Klik op Opslaan.
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Opties: de docent kan het wachtwoord eventueel later wijzigen en ook is het
mogelijk om de licentie op een later tijdstip te activeren.

Groep aanmaken
•
•
•
•
•

Ga naar tabje Groepen.
Klik op Voeg toe.
Geef de groep een naam en pas eventueel de instellingen aan voor de
groep.
Klik op Opslaan.
Er wordt nu een groepscode gegenereerd. Met deze groepscode kan een
docent en leerlingen lid worden van een groep.
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2. De docent registreert zichzelf
Account aanmaken
Je hebt een docentenlicentie. Ga naar www.nt2plus.nl en klik op Account aanmaken onder Ik
ben nieuw.

Lid worden van een groep
De coördinator zet de groepen klaar en de docent kan lid worden van een of
meerdere groepen, de klassen. Zie Groep aanmaken.
Er zijn twee manieren om een docent aan een instituut te koppelen:
1. Je hebt al een proeflicentie voor een docent gekoppeld. In dit geval dient de
docent eerst -de nieuwe- docentenlicentie te koppelen bij profiel, rechts
bovenin. Sla op en voeg daarna de groepscode toe en sla nogmaals op.
2. Je hebt geen proeflicentie voor een docent gekoppeld. In dit geval vul je eerst
de groepscode in bij profiel, rechts bovenin. Sla op en koppel daarna je de
docentenlicentie.
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Stap 3: Studenten activeren
Het activeren van studenten of leerlingen kan ook op 2 manieren:
1. De school bereidt het voor
2. De leerling meldt zichzelf aan
Het is het handigste als je eerst groepen aanmaakt en daarna de leerlingen
toevoegt.
1. Groep aanmaken
•
•

Ga naar tabje Groepen.
Klik op Voeg toe.

•
•
•

Geef de groep een naam en stel de groep in.
Klik op Opslaan.
Er wordt nu een groepscode gegenereerd. Met deze groepscode kunnen
een docent en studenten lid worden van een groep.

Als deze stap bij de docenten is uitgevoerd volstaat het toevoegen van de
groepscode. Zo komen docenten en studenten in dezelfde groep.
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1. De school bereidt het voor
Studentaccount aanmaken en activeren:
• Log in op www.nt2plus.nl.
• Ga naar tabje Gebruiker.
• Klik op Voeg toe, je maakt nu een nieuw account aan. Je kunt met een
template ook in één keer een groot aantal leerlingen toevoegen. Zie
hiervoor de instructie bij 1b.

•
•

Vul de gegevens in.
Klik op Opslaan.

Opties: de leerling kan het wachtwoord eventueel later wijzigen. Ook is het
mogelijk om de licentie op een later tijdstip te activeren.
1b. Studenten in één groep uploaden via een template.
Het is mogelijk om meerdere studenten voor één groep tegelijkertijd te uploaden.
Zorg ervoor dat je eerst de benodigde groep klaar hebt staan.
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•
•
•

Ga naar tabje Groepen.
Klik op … (de drie puntjes).
Klik op de blauwe tekst Bewerk. Je ben nu in het scherm Bewerk groep.

•
•

Klik op Download de template hier.
Als je het gedownloade bestand opent krijg je een leeg csv bestand.
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Ingevuld ziet het er als volgt uit:

Let op! je kunt hier alleen leerlingen uploaden die tot deze groep behoren
Uploaden van csv-bestand

•
•
•

Zorg dat Upload lijst met studenten is aangevinkt.
Klik op Upload.
Selecteer het juiste bestand.

Let op: indien de csv-bestand niet aan de genoemde voorwaarden
voldoet wordt er geen enkele student ge-upload. Je krijgt een melding
met de gevonden fouten en in welke regel deze fouten staan. Pas het
bestand aan en doe de upload daarna opnieuw.
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1c. Studenten en verschillende groepen tegelijk uploaden via een template.
Het is ook mogelijk om meerdere studenten en verschillende groepen
tegelijkertijd te uploaden. Deze optie is alleen beschikbaar voor personen met de
rol Coördinator of Administrator. Zorg ervoor dat je eerst de benodigde groepen
klaar hebt staan.

•
•

Ga naar tab Locaties.
Klik op Importeren.

•
•

Klik op Download de template hier.
Als je het gedownloade bestand opent krijg je een leeg csv bestand.

Ingevuld ziet het er als volgt uit:

Let op! Je kunt hier leerlingen uploaden in verschillende groepen.

9

Kolom
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam

Eisen aan de inhoud csv-bestand
Verplicht, maximum lengte van 255 karakters.
Niet verplicht, maximum lengte van 255 karakters.
Verplicht, maximum lengte van 255 karakters.

Geboortedatum

Verplicht, notatie zoals boven afgebeeld.

Email

Verplicht en moet uniek zijn, maximum lengte 100
karakters.
Deze moet aanwezig zijn, maximale lengte 100. Er zijn
geen eisen aan de complexiteit van het wachtwoord als
deze via csv wordt geimporteerd.
Dit moet de groepscode zijn van de groep waarop
geïmporteerd wordt. Indien deze niet is ingevuld of niet
valide dan worden de bijbehorende studenten niet
geïmporteerd.
Niet verplicht maar indien er één is ingevuld moet dit een
valide licentienummer zijn van het juiste type
(studentlicentie).
Dit is alleen verplicht als er een licentienummer is
ingevuld.

Wachtwoord

Groepscode

Licentiecode
Licentiestartdatum

Als je alles hebt ingevuld sla je het document weer op als een csv-bestand. Let op:
dus niet als een excel bestand!

Uploaden van csv-bestand

•
•

Klik op Upload en selecteer je het juiste bestand met studenten en groepen.
Klik op Upload.

Let op: indien de csv-bestand niet aan de genoemde voorwaarden
voldoet wordt er geen enkele student ge-upload. Je krijgt een melding
met de gevonden fouten en in welke regel deze fouten staan. Pas het
bestand aan en doe de upload daarna opnieuw.
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2. De student registreert zichzelf
Account aanmaken
De student heeft een licentie en maakt op www.nt2plus een nieuw account aan.
Bij Profiel, rechts bovenin maakt de student een account aan en is het mogelijk
om de licentiecode in te voeren.
Lid worden van een groep
De coördinator of de docent zet de klassen klaar en de student kan lid worden van
een of meerdere groepen, de klassen. Zie Groep aanmaken.

Stap 4: Aan de slag
Nu iedereen toegang heeft, kan iedereen aan de slag en kun je via resultaten de
voortgang van je leerlingen monitoren.
Als docent het leerlingenmateriaal zien
Als docent kun je al het materiaal van leerlingen zien door op Bekijk materiaal en
Start te klikken. Je ziet nu hetzelfde als een leerling.

Toetsen en handleidingen
Toetsen staan online onder het tabje Bekijk materiaal/docentenmateriaal. Er is
dus geen aparte docentenhandleiding nodig.

Audio- en videomateriaal
Al het audio- en videomateriaal is te vinden via het materiaal van de leerling. Zo
kan de leerling altijd zelfstandig aan de slag.
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Resultaten
Onder het klopje resultaten kun je de vorderingen van je leerlingen volgen.

Door op een leerling te klikken kun je alle resultaten van de leerling zien zoals de
leerling het zelf ook ziet, inclusief antwoorden op toetsen. Door weer op
resultaten te klikken verlaat je de omgeving van de student.

Account verwijderen
Een docent kan een student uit een groep verwijderen, en een coördinator kan
een student uit een instituut verwijderen.
Verwijderen uit groep
• Ga naar Groep.
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•
•
•

Klik op de regel van een groep.
Klik op … aan het einde van de regel van de student die verwijderd moet
worden.
Klik op de rode tekst Verwijder uit groep (spelfout wordt online
aangepast).

Verwijderen uit instituut:
• Ga naar het tabje Gebruikers.
• Klik op … aan het einde van de regel van de student of docent die
verwijderd dient te worden.
• Klik op de rode tekst Verwijderen.

De licentie blijft gekoppeld aan de student. Indien een student niet meer aan een
instituut gekoppeld is kan hij of zij nog wel zelfstandig doorwerken in het
account. Bij een eventueel nieuw instituut kan de student verder werken met
behoud van resultaten indien er een nieuwe groepscode wordt ingevuld.
Actief/Inactief
Een coördinator kan een student op actief of inactief zetten. Dit voorkomt dat
een student kan inloggen. Het actief of inactief maken heeft geen invloed op de
licentieduur.
We zijn nog continu bezig met het verbeteren van het platform en de komende
tijd zullen er nog nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd.
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Knoppen
Als de cursist op Check klikt krijgt hij feedback op de gemaakte oefening. Hij ziet
wat hij goed en wat hij fout heeft gedaan.

Als de cursist op het vinkje boven de oefening klikt, wordt het goede antwoord
getoond.

Met Herhaal kan hij de oefening leegmaken en nog een keer maken.

Met Terug en Volgende kan hij naar de voorgaande of opvolgende oefening.

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