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Inrichten van uw omgeving 

Nadat u de inloggegevens via de e-mail heeft ontvangen kunt u beginnen om uw eigen Studyspace 

omgeving in te stellen. Met volgende overzicht loodsen we u door de diverse stappen heen. 

U kunt de instellingen altijd weer veranderen. Wij hebben de standaardinstellingen van diverse 

instellingen erbij gezet. In deze handleiding gaan we bewust niet van boven naar beneden in het 

menu.  

We beginnen met de 2e link in het menu: Profiel 

 

1. Profiel 

Hier kunt u uw eigen gegevens personaliseren. 

Verander hier het wachtwoord dat u heeft ontvangen voor uw 

eigen wachtwoord. 

U kunt hier ook een eigen profielafbeelding uploaden en uw 

algemene gegevens invoeren. 

Nadat u op verzenden heeft geklikt is alleen nog uw nieuwe 

wachtwoord geldig. 

 

 

 

 

We gaan nu verder met de volgende link in het menu: 

 

2. Instellingen 

U kunt hier instellingen van het instituut instellen, 

ingedeeld in tabbladen. 
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Tabblad Algemeen 
 Instituutlogo uploaden. De grootte van uw logo maakt niet uit, deze wordt automatisch 

aangepast, zodat het op de juiste plaats past. Het logo komt linksboven in alle schermen te 

staan. Indien u geen logo uploadt, blijft de naam (in tekst) op deze plaats staan. 

 

 Algemene voorwaarden. Deze kunt u hier (bij voorkeur in pdf) uploaden. Deze algemene 

voorwaarden staan in het aanmeldingsformulier en worden dan automatisch in de e-mail 

meegestuurd als een kind wordt aangemeld via het aanmeldformulier. 

 

 Minimale aantal roosters. Standaardinstelling: 4 

De roosters van de leerlingen worden op basis van de week aangemaakt door het systeem. 

Dit betekent dat de software een aantal roosters maakt zodat er genoeg 'dekking' is in de 

agenda. Hoever dit is, kunt u hier instellen. Het is altijd mogelijk om verder te gaan, dan 

wordt het rooster aangemaakt op het moment dat er op het pijltje naar rechts wordt gedrukt 

(in zowel agenda als op bewerk-pagina). 

 

 Minimale aantal weken van aanwezigheid. Standaardinstelling: 8 

Aanwezigheid is ook op basis van week. Dit betekent dat er door de software een aantal 

aanwezigheid-rijen moeten worden aangemaakt zodat er genoeg 'dekking' is. Hoever dit is, is 

de waarde 'Minimale aantal weken van aanwezigheid'. Het is altijd mogelijk om verder te 

gaan, dan wordt het rooster aangemaakt op het moment dat er op het pijltje naar rechts 

wordt gedrukt. 

 

 Te laat marge Standaardinstelling: 30  

Hier kunt u het aantal minuten invullen nadat de leerling als te laat 

wordt aangemerkt. Er verschijnt dan een ‘te laat’ icoon achter de 

naam in het dagoverzicht en er komt een knipperende telefoon 

tevoorschijn zodat de begeleider eraan wordt herinnerd dat er contact kan worden 

opgenomen met bijvoorbeeld de ouders.  

 

 Melding wanneer een begeleider niet op aanwezig of klaar wordt gezet: aanvinken als u 

hieraan wilt worden herinnerd aan het eind van de dag.  

 

 Plan van aanpak voor een leerling inschakelen: aanvinken als u bij elke leerling een tabblad 

‘plan van aanpak’ met invulmogelijkheden moet verschijnen. 

 

 Sta ouders toe tijden van hun kind te wijzigen: aanvinken als u de ouders de mogelijkheid wilt 

geven om via het ouderdashboard de tijd dat een kind bij de huiswerkbegeleiding aanwezig is 

(begin- en/of eindtijd) te wijzigen. Bijvoorbeeld als een kind later komt. 

 

 Dagen open 

Vult u hier de dag in dat uw instituut is geopend. De aanwezigheidsvelden en mogelijkheden 

op het aanmeldformulier worden erop aangepast. 

 

 Instituutmail 

Vul hier het algemene e-mailadres in van uw instituut. Mails worden doorgestuurd vanaf 

<huiswerkinstituut>@studyspace.nl en als iemand hier op zou antwoorden worden mails 

naar het hier opgegeven e-mailadres doorgestuurd.   
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Tabblad Weergave 

 

 Roosterkleur bij huiswerk. Standaardinstelling is blauw  

Bij het invoeren van huiswerk (maakwerk of leerwerk) in de planner krijgt het desbetreffende 

vakje in de planner automatisch een kleur. Deze kleur kunt u hier instellen. Klikt u helemaal 

rechts op het kleurenvierkantje om de kleur te wijzigen. (Kleuren bij de toetsen kunt u in het 

volgende tabblad beheren) 

 Navigatiebalk (bovenaan pagina) 

Achtergrondkleur, randkleur, tekstkleur, tekstkleur hover, achtergrondkleur geselecteerd 

item. 

 Menu (linkerkant pagina) 

Achtergrondkleur, tekstkleur, tekstkleur hover, achtergrondkleur geselecteerde pagina, 

tekstkleur geselecteerde pagina, kop tekstkleur, achtergrondkleur hover. 

 Dashboard (homepagina) 

 

Tabblad Toetstypen 

 
 

 Hier kunt u de verschillende toetstypen (bijvoorbeeld proefwerk, so, presentatie, 

mondeling, po) invoeren die u wenst. Deze toetstypen gebruikt u bij het invoeren van 

een toets in de planner. Omwille van het overzicht in de planner kunt u elke 

toetstype een aparte kleur geven. 



 
 

4 

Tabblad Abonnementstypen 

 

 Welke basistypen begeleiding heeft uw huiswerkinstituut? Geef hier de ratio aan van 

het aantal begeleiders en aantal leerlingen. Hierdoor is het systeem in staat om bij de 

grafische weergave (in het dagoverzicht) het aantal begeleiders in te plannen voor de 

dagelijkse inplanning. U kunt ook aangeven of er een intakegesprek benodigd is (dit 

komt te staan op het contract) Vervolgens kunt u een kleur bepalen voor in de 

grafiek die via het dagoverzicht zichtbaar is. 

Tabblad Bijlesmodule 

 

 Bijles inschakelen? 

Indien u de mogelijkheden voor bijles in het systeem wilt gebruiken, kunt u hier de bijles 

inschakelen. Welke mogelijkheden dat zijn, wordt in de diverse handleidingen uitgelegd. 

 Bijlesratio: hier voert u in hoeveel begeleiders op hoeveel leerlingen zijn. Normaal is dat 1. 

 Bijleskleur: de kleur van het aantal bijlessen in de grafische weergave. 

 Bijlespakketten 

U kunt hier bijlespakketten aanmaken. Klik eerst op Bijles toevoegen, en vul daarna de 2 

vrijgekomen open velden in. Klik vervolgens op Opslaan (onderaan). Ouders kunnen de 

pakketten vervolgens in het ouder dashboard (de persoonlijke ouderpagina) bijbestellen. 
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Tabblad Administratie 

 Voer hier uw bedrijfsgegevens in. Deze zijn benodigd voor de contractgenerator. 

 Contactemail-adres: het adres dat u hier invult moet overeenkomen met het opgegeven e-

mailadres in het Mollie websiteprofiel. Mollie is de instantie die zorgdraagt voor de 

afwikkeling van de iDeal betalingen van ouders voor als er bijlessen worden bijbesteld via het 

ouderdashboard. U kunt zelf een account maken via www.mollie.com zodat uw account 

wordt gekoppeld met Studyspace. Maak daarna een websiteprofiel aan voor <naam 

instituut>.studyspace.nl en laat deze goedkeuren. 

 Creditor Identifier (voor SEPA exports) 

Vul hier de creditor identifier van uw huiswerkinstituut in. Deze vindt u op het automatische 

incasso contract dat u met de bank heeft. Zonder deze code kunt u geen automatische 

incasso’s uitvoeren. 

 Rond welke dag van de maand worden de betalingen afgeschreven? 

Hetgeen u hier invult komt op het contract te staan dat automatisch naar ouders wordt 

gezonden bij de aanmelding. 

 Mollie API-sleutel (nodig voor iDeal betalingen bijles) 

Deze code krijgt u bij het aanmaken van een Mollie account. Hiermee kunnen ouders betalen 

via iDeal en wordt dit administratief verwerkt in het Studyspace systeem. 

 

 

Meer informatie over Mollie i.v.m. iDeal betalingen 
 

 Studyspace geeft bij de bijlessen de mogelijkheid om gebruik te maken van automatische 

betalingen door ouders via iDeal. Dit is het meest gebruikte elektronische betaalsysteem. 

Hierdoor kunnen ouders via het eigen dashboard bijlessen bijbestellen en betalen via iDeal.  

U dient daarvoor eerst een account aan te maken via www.mollie.com.  

Mollie regelt vervolgens uw betalingen en u beheert deze via uw eigen persoonlijke account 

van Mollie. Nadat u uw account heeft aangemaakt, dient u een websiteprofiel aan te maken 

en deze te laten controleren. Ook moet u de iDEAL-overeenkomst accepteren. Indien u 

inschrijving bij Mollie succesvol is verlopen, kunt u op uw persoonlijke pagina de 

zogenoemde API-sleutel aflezen. Deze API sleutel zorgt ervoor dat Studyspace op een 

eenvoudige doch veilige manier is gekoppeld met uw persoonlijke Mollie account. 

De verkregen API sleutel kopieert u van uw Mollie account naar het aangegeven open veld. 

Vervolgens vult u ook de overige gegevens in, zoals kvk nummer, contact emailadres met 

Mollie, eventueel het btw-nummer, vestigingsadres en telefoonnummer. 

 

Automatische e-mailberichten 

 Hier kunt u aangeven bij welke situatie het systeem automatisch een email dient te versturen 

naar de betrokken persoon.  

 Het is mogelijk de mails die verzonden worden te wijzigen. Hiervoor klikt u de te bewerken e-

mail aan, en wijzigt u de inhoud. 

Parameters: deze kunt u gebruiken om variabele tekst in te voeren. De maileditor zet dan 

i.p.v. een parameter de juiste waarden. Bijvoorbeeld: Beste %naam%, de editor plaatst dan 

bij elke e-mail de juiste naam i.p.v. deze parameter naar de afzender. 

http://www.mollie.com/
http://www.mollie.com/
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Tabblad Automatische incasso 

 Via dit tabblad kunt u Studyspace machtigen om het maandelijkse 

abonnementsbedrag via automatische incasso te innen. Indien u al toestemming 

heeft gegeven dan staat er hier een datum bij. 

 

Tabblad Importeren 

 Studyspace beschikt over een automatische importmogelijkheid waardoor u de gegevens die 

in uw huidige systeem staan, automatisch kunt importeren in Studyspace. Staat uw eigen 

huidige systeem er niet bij? En wilt u over naar Studyspace? Dat kan! Neem dan contact op 

met Studyspace. 

 

 

 

3. Lokalen 

U kunt hier de lokalen aanmaken die u later op het dagoverzicht kunt koppelen aan leerlingen en 

begeleiders. 
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4. Locaties 

 

Indien u over meerdere locaties wilt beschikken, kunt u deze bestellen vis Studyspace door een mail 

te sturen naar: info@studyspace.nl  

U ziet hier een helder en actueel overzicht van het aantal leerlingen per locatie. 

 

5. Vakken 

Om eenvoudig en snel de planner te kunnen gebruiken, dient u hier de vakken aan te maken die de 

leerlingen volgen. Deze vakken verschijnen vervolgens bij de instellingen van ‘Leerlingen’ in het 

keuzeblok van ‘beschikbare vakken’ bij elke ingeschreven leerling. Deze vakken kunnen vervolgens 

eenvoudig in het leerlingrooster worden gesleept. In de planner is de afkorting van elk vak 

uiteindelijk zichtbaar. Indien u over meerdere locaties beschikt, kunt u voor elke locatie de vakken 

instellen. 

mailto:info@studyspace.nl
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6. Abonnementen 

In dit overzicht kunt u de verschillende abonnementen toevoegen die uw huiswerkinstituut aanbiedt. 

Door elke abonnementsvorm een kleur te geven, kunt u vervolgens in het dagoverzicht de kleuren 

(en dus ook de diverse abonnementen) overzichtelijk terugzien. 

Indien u ook over de module aanmeldformulier beschikt, dient u hier de prijzen in te vullen. Deze 

komen dan op het aanmeldformulier te staan. 
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7. Begeleiders 

 

Begeleiders aanmaken 

Klik op +Aanmaken 

Vervolgens vult u de open velden in.  

 

Status  
Hier kunt u een begeleider inactief maken, als de begeleider bijvoorbeeld tijdelijk stopt. De gegevens 

blijven dan behouden, doch is de begeleider niet meer zichtbaar bij de overige systeemfuncties in 

Studyspace en kan hij niet meer inloggen. Uiteraard kunt u de leerling op deze zelfde plek weer actief 

maken. 

Persoonsgegevens 

E-mail toevoegen is belangrijk voor de e-mailfunctie van Studyspace. Vul hier het juiste emailadres in, 

zodat u vervolgens via het speciale emailsysteem in Studyspace (centraal of persoonlijke) e-mails 

kunt versturen. 

Huiswerkbegeleiding 

Type begeleider of locatiemanager. 
De locatiemanager kan begeleiders aanmaken, wijzigen en verwijderen. De begeleider niet. 

Daarnaast ontvangt de locatiemanager alle automatische e-mailberichten. 

Startdatum 

De datum dat de begeleider in dienst is getreden. 

Locatie 

Vul hier de juiste locatie(‘s) in (deze functie is beschikbaar indien u meerdere locaties beheert). 

Vaardigheden 

Hier kunt u de sterke vakken van de begeleider invoeren. Dit is vervolgens te zien op het overzicht 

alle begeleiders. Hierdoor kunt u eenvoudig de juiste begeleiders inplannen indien u gebruik wilt 

maken van de verschillende sterke vaardigheden van uw begeleiders. 
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Begeleidersaccount 

Indien er al eerder een e-mailadres is ingevoerd, dan komt deze hier weer te staan. Het e-mailadres 

dat hier wordt ingevoerd is tevens de persoonlijke gebruikersnaam voor de begeleider om in te 

loggen in het persoonlijke dashboard van Studyspace van de begeleider. Het wachtwoord wordt 

automatisch gegenereerd.  

Indien u bij de instellingen heeft aangegeven dat er bij aanmaak van een begeleider er automatisch 

een e-mail wordt verstuurd (de inhoud van deze mail kunt u zelf bepalen), zal dit volgens uw 

ingestelde voorkeur gebeuren. De begeleider ontvangt dan automatisch een e-mailbericht met 

gebruikersnaam en wachtwoord. De begeleider kan vervolgens na eerste keer inloggen het eigen 

profiel (o.a. wachtwoord) wijzigen. 

Aanwezigheid 

 
Vul hier de tijden in op de dagen dat de begeleider aanwezig is. Deze tijden kunt u naar volgende 

weken kopiëren of legen. Indien u beschikt over de Personeelsmodule, dan vult de begeleider dit zelf 

in via het eigen begeleiders-dashboard, m.a.w. dan staat de aanwezigheid hier reeds vermeld. Indien 

u over meerdere locaties beschikt dan kunt u deze hier ook selecteren. 

 

Declaraties 

Indien u beschikt over de personeelsmodule, kunt u hier de diverse declareermogelijkheden 

aanvinken voor de desbetreffende begeleider. 
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Salaris 

U heeft hier de mogelijkheid om de begeleider een loonadministratienummer te geven, een bepaald 
uurloon toe te eigenen per gegeven uur huiswerkbegeleiding of bijles. Deze gegevens komen terug in 
de Personeelsmodule > Salarissen Daarna wordt er evt. een mail gestuurd naar begeleider, 
locatiemanager en manager, afhankelijk van de instelling 

 

Ga terug naar het menu en klik op Begeleiders. 

Bericht sturen of een selectie verwijderen 

 

Indien u 1 of meerdere checkboxes voor de namen van alle begeleiders aanklikt, zal er een 

actiekeuzelijst verschijnen. Selecteer de gewenste begeleiders (of op de checkbox geheel bovenaan 

als u alle begeleiders wilt selecteren) en klik op de door u gewenste actie’. Er verschijnt een editor 

waar u tekst kunt invoeren en verzenden. Er wordt een CC gestuurd naar de locatiemanager, tenzij 

het wordt gestuurd door een locatiemanager. 
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Via deze button kunt u een excellijst maken en downloaden van hetgeen op het scherm te zien is. 

8. Diensten 

 

Onder het kopje ‘Diensten’ kunt u extra diensten aanmaken die aan uw leerlingen kunnen worden 

gekoppeld, middels het bewerken van een leerling, het aanmeldformulier of het dashboard van 

ouders. 
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Dienst aanmaken 

Klik op +Aanmaken 

Vervolgens vult u de open velden in.  

 
 

Naam  
Hier geeft u uw dienst een naam, die overal zichtbaar zal zijn. 

Locatie  
U kunt voor verschillende locaties ook verschillende diensten aanmaken. Indien uw instituut over 

meerde locaties beschikt, vult u hier de juiste in. 

Prijs  
Indien aan deze dienst een prijs vastzit, vult u deze hier in. Dit is niet verplicht. 

Ouders kunnen bestellen via dashboard  
Als dit vinkje is aangevinkt, kiest u ervoor dat ouders deze dienst kunnen bestellen. Indien u daarna 

ook nog kiest voor ‘Maandelijkse dienst’, kunnen ze deze dienst opzeggen. 

Te bestellen middels iDeal  
Als u ervoor kiest dat ouders de dienst via het dashboard kunnen bestellen, is er ook de mogelijkheid 

de dienst via iDeal te bestellen. Hiervoor moeten wel betaalgegevens zijn ingevuld (zie ook 

‘Instellingen’) in deze handleiding. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met een maandelijkse 

dienst. Deze optie verdwijnt dan ook. 

Maandelijkse dienst  
Als het een doorlopende dienst betreft, kunt u kiezen voor ‘Maandelijkse dienst’. Indien u beschikt 

over de financiële module kunt u ervoor kiezen om de dienst te factureren op de exportlijst. Er dient 

wel een prijs ingevuld te zijn. 
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Tonen in aanmeldformulier  
Het is mogelijk de dienst te tonen in het aanmeldformulier, mits uw instituut over de module 

beschikt. Dit kan voor zowel eenmalige als maandelijkse diensten. De gekozen diensten zullen op het 

contract en in de e-mail worden getoond (mits er in de e-mail gebruik is gemaakt van de parameter 

%diensten%). 

 

 

 

 

 


