
 

PO-Raad 

Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk bij Kennisnet via 
support@kennisnet.nl of 0800 3212 233. 
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Gebruikers uitnodigen en beheren 
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Hoe nodig ik nieuwe gebruikers uit? 
 
Voor het uitnodigen van nieuwe gebruikers klikt u rechtsboven op uw naam en daarna op 
‘Beheer gebruikers’. Let op: u kunt alleen nieuwe gebruikers uitnodigen wanneer u hiervoor 
de rechten heeft. 
 

 
 
In het gebruikersbeheer ziet u een lijst van bestaande gebruikers en kunt u rechten van 
bestaande gebruikers wijzigen. Hier nodigt u ook nieuwe gebruikers uit. Klik daarvoor 
rechts op                                            . Om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, heeft u in ieder 
geval de volgende gegevens nodig: voornaam, achternaam en e-mailadres.  
 
Hoe geef ik gebruikersrechten voor één school of voor meerdere scholen? 
Gebruikers kunnen rechten krijgen voor één school, verschillende scholen of alle scholen die 
onder een bestuur vallen. U vinkt achter de school aan welke rechten een gebruiker krijgt 
(zie het voorbeeld hieronder). 
 

 
 
Bent u een bestuurder en wilt u een gebruiker voor alle scholen binnen uw bestuur toegang 
geven tot Vensters? Dan vinkt u de hokjes op het hogere niveau aan. 
 

 
 
Heeft u de juiste gegevens ingevoerd en rechten verleend voor de juiste school? Klik dan op 
opslaan. De nieuwe gebruiker krijgt een e-mail met activatielink. Let op: de activatielink is 
zeven dagen geldig. Daarna verloopt de account en moet de uitnodiging opnieuw 
aangemaakt en verstuurd worden. 
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Welke gebruikersrechten geef ik? 

 
Gebruikers kunnen verschillende rechten krijgen, waaronder informatie lezen, schrijven en 
publiceren. In het volgende overzicht vindt u meer informatie over welke gebruikersrechten 
u aan wie kunt geven. Het is mogelijk om gebruikers meerdere of alle rechten toe te 
kennen. 

 
Gebruikersrecht Wat kan een 

gebruiker met 
dit recht? 

Aan wie geeft u dit recht? Wanneer 
verwijdert u deze 

gebruiker? 

 
Lezen 

Teksten lezen in de 
modules Mijn Scholen 
op de kaart en Vensters 
Schoolgids. 

Collega’s die informatie nodig hebben 
uit de modules Mijn Scholen op de 
kaart en Vensters Schoolgids. Of de 
modules willen leren kennen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Een gebruikersaccount is 
altijd op persoonlijke 
titel. Daarom is het van 
belang dat u een account 
direct verwijdert 
wanneer een gebruiker 
niet langer toegang 
nodig heeft tot uw 
gegevens. 
Denk hierbij aan het 
vertrek van een 
medewerker, einde van 
een samenwerking of 
wisseling van taken en 
verantwoordelijkheden. 
Het is aan te raden 
minstens één keer per 
jaar de gebruikers via het 
gebruikersbeheer op te 
schonen. 

 
Lezen + 

schrijven 

Teksten lezen en 
aanpassen in de 
modules Mijn Scholen 
op de kaart en Vensters 
Schoolgids. 

Collega’s die de indicatoren beheren. 
Bijvoorbeeld voor het schrijven van 
toelichtingen en het uploaden van 
foto’s. Dit kunnen meerdere mensen 
zijn met verschillende functies 
(directeur, intern begeleider, 
leerkrachten etc.). 

 

 
Lezen + 

publiceren 

Teksten lezen in de 
modules Mijn Scholen 
op de kaart en Vensters 
Schoolgids en de 
indicatoren publiceren. 

Collega’s die, na controle van de 
gegevens, de indicatoren kunnen 
publiceren op scholenopdekaart.nl. Zij 
zijn eindverantwoordelijk voor die 
informatie. 

Gebruikers- 
beheer 

Andere gebruikers voor 
deze school of dit 
bestuur aanmaken en 
rechten toekennen. 

 

Per bestuur en eventueel per school 
één verantwoordelijke.  
Op bestuursniveau bijvoorbeeld de 
collega die voor alle scholen de 
gebruikers beheert.  
Op schoolniveau is dit bij voorkeur 
iemand met eindverantwoordelijkheid. 

 

Management-
Venster 

Rapportages op school- 
en bestuursniveau 
raadplegen in de 
module 
ManagementVenster. 

Collega’s die rapportages uit de 
module ManagementVenster moeten 
kunnen bekijken of downloaden. Het is 
mogelijk om iemand alleen rechten 
voor deze module te geven. De rechten 
zijn of op schoolniveau of op 
bestuursniveau om school- of 
bestuursrapportages te bekijken.  

 

 
 


