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  Handleiding voor de ouders – het dashboard - aan de slag 
 
 

Aan de slag 

                                                             Het dashboard voor ouders 

Uw huiswerkinstituut gebruikt Studyspace als huiswerkbegeleidingssysteem. Hierdoor ben u in staat 

om eenvoudig en overzichtelijk de vorderingen van uw kind te volgen. Ook kunt u gemakkelijk een 

bericht sturen naar de begeleiding, een melding doen aan de vestigingscoördinator en de 

overeenkomst wijzigen en/of opzeggen. 
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1. Inloggen en wachtwoord wijzigen 

U heeft een e-mailbericht ontvangen met daarin vermeld een link naar de Studyspace-omgeving, een 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

Klik op de link (deze staat achter URL:) en u komt terecht op de huiswerkbegeleidingstool van uw 

zoon of dochter. 

Indien er niets gebeurd, kopieert u de link en plakt u deze in de adresbalk van uw browser. 

Log vervolgens in met de gegevens die u in het e-mailbericht heeft ontvangen. 

U ziet het volgende scherm: 

 

 

Wij adviseren u om allereerst het wachtwoord te wijzigen. Dat gaat 

als volgt: 

Rechtbovenin klikt u op het kleine zwarte driehoekje en er open zich 

een klein menu met twee opties: Profiel en Uitloggen.  

 

Profiel: hier kunt u het wachtwoord wijzigen en een profielafbeelding toevoegen.  

U vindt ook een extra snellink “Profiel aanpassen” onder dit menu. Dit heeft dezelfde functie als 

zojuist is beschreven.  
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2. Dashboard 

Het dashboard kent 3 functies:  

 

Aanwezigheid deze week 

U ziet hier het overzicht wanneer uw zoon/dochter deze week wordt verwacht bij het 

huiswerkinstituut. Achter de tijden ziet u de status. Deze spreken voor zicht. 

Verwacht: uw zoon/dochter wordt verwacht, 

Aanwezig: uw zoon/dochter is aanwezig 

Klaar: uw zoon/dochter is klaar en is naar huis 

Indien uw kind later komt, kunt u dit hier aangeven aan de begeleiders van het 

instituut.  

 

 

U klikt met 

de muisaanwijzer op de begintijd en u kunt deze eenvoudig veranderen via de klok 

die verschijnt. U kiest eerst het uur, daarna de minuten op de klok.  

U hoeft dit vervolgens niet te bevestigen. De wijziging is doorgegeven.  

 

E-mailbericht sturen naar locatiemanager 

Via deze handige functie kunt u direct een e-mailbericht sturen naar de vestigingscoördinator. Dit 

kunt u bijvoorbeeld doen als u graag een gesprek wilt of als er iets is waarover u graag met de 

coördinator wilt communiceren. 

Locatie Informatie 

Hier ziet u actuele informatie die verband hebben met eventuele wijzigingen in het rooster. 

Bijvoorbeeld als de school een studiedag heeft of als de begeleiding later begint in verband met een 

toetsweek. 
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3. Agenda 

 

In dit overzicht ziet u de agenda van uw kind.  

Via de verschillende kleuren kunt en ziet u overzichtelijk: 

- De verschillende dagen dat uw kind bij de huiswerkbegeleiding is ingedeeld 

- De verschillende soorten huiswerk: rood is doorgaans leerwerk en blauw is hier maakwerk 

- Huiswerk dat nog niet is doorgestreept: dit staat nog open en moet dus nog gemaakt worden 

- Doorgestreept huiswerk: het huiswerk is gecontroleerd door een begeleider (of succesvol 

overhoord indien dit leerwerk betreft). Indien u met de muisaanwijzer hierop gaat staan, dan 

kunt u ook de naam van de begeleider zien die dit huiswerk heeft afgetekend.  

- Pijltjes om per week te navigeren. 
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4. Cijfers 

 

U ziet hier een overzicht van de toetsen of overhoringen die uw kind heeft opgegeven aan de 

begeleiding en daardoor via het instituut is begeleid. Een leeg vak (zonder cijfer) betekent dat het 

cijfer nog niet bekend is en nog niet (door de leerling) is doorgegeven aan de begeleider(s). Al het 

leerwerk dat vermeld is in de agenda van de leerling, wordt ook vermeld bij Cijfers.  Mits dit niet is 

uitgewist door een begeleider. 

 

 

5. Notities 

Hier treft u alle notities aan die door de begeleiders zijn opgemerkt tijdens de contacturen. 

 

 

 

6. Aanwezigheid 

U ziet hier hetzelfde overzicht als op het dashboard, alleen hier kunt u ook vooruit en achteruit 

navigeren. 
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7. Afmelden 

 

Hier kunt u uw kind per bepaalde datum 

afmelden. In het tekstvak kunt u de reden 

aangeven. De begeleiders kunnen dan zien dat 

u uw kind heeft afgemeld voor deze datum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Logboek 

Hier treft u een overzicht aan van alle gebeurtenissen die door het systeem zijn geconstateerd en 

vastgelegd. 
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9. Overeenkomst 

Via deze optie kunt u de overeenkomst wijzigen en 

opzeggen. 

Wijzigen 

Kies hieronder de nieuwe abonnementsvorm die u graag 

wilt voor uw kind en geef daaronder aan per welke 

datum de nieuwe vorm moet ingaan. 

U ontvangt vervolgens een bevestigingsbericht via e-

mail. 

 

 

 

Opzeggen 

Kies hier de datum waarop u de 

overeenkomst wilt stoppen. Het systeem 

houdt automatisch rekening met een 

opzegtermijn van 1 maand. 

Na opzegging ontvangt u een 

bevestigingsbericht via e-mail. 
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10. Bijlesoverzicht 

Indien uw kind is aangemeld voor bijles, dan kunt u dit hier zelf instellen: klik op bijles 

 

 

Dashboard 

Hier ziet u het overzicht van de nog resterende bijlessen. U kunt hier ook een emailbericht sturen 

naar de locatiemanager. 

 

Bijlessen : een overzicht van de ingeplande bijlessen 
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Opwaarderen 

 

 

Notities 

 

Hier komen de notities te staan die n.a.v. de bijlessen zijn gemaakt door de bijlesdocent. (Deze zijn 

wel gecombineerd met huiswerkbegeleiding en –klas.) 

 

 


