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1 INLEIDING 

 

Basispoort is een online omgeving, waarmee het mogelijk is om educatief materiaal van uitgeverijen 
als o.a. Malmberg en Zwijsen gemakkelijk te gebruiken. Dagelijks loggen meer dan 150.000 
gebruikers in op deze omgeving. Om dit inlogproces voor haar klanten nóg gemakkelijker te maken, 
heeft EDUscope in 2014  een koppelovereenkomst met Basispoort gesloten.  
 
In versie 3.2.0 van EDUscope is deze automatische koppeling met Basispoort gerealiseerd. Een set van 
gegevens van (nieuwe) leerlingen, groepen en leerkrachten wordt dan automatisch klaargezet en  
’s nachts met Basispoort gesynchroniseerd. Op die manier zijn gegevens over de leerlingen, 
leerkrachten en groepen dus altijd actueel. Hiermee hebben leerkrachten of ICT-coördinatoren geen 
werk meer met het importeren en exporteren van gegevens. 
 

2 STAPPENPLAN 

 

Voorheen maakten scholen veelal gebruik van de zgn. xml-maker om een bepaalde set aan gegevens 
handmatig uit EDUscope te exporteren en in de omgeving van Basispoort te importeren. Er zijn 
daardoor al veel leerkrachten in Basispoort bekend en hebben - via het emailadres dat toen is 
opgegeven – een inlogaccount bij Basispoort. Om deze inlogaccounts via de nieuwe, automatische 
koppeling te kunnen blijven gebruiken, zijn onderstaande stappen van belang! Deze dienen 
uitgevoerd te worden door de administratieve kracht of de beheerder (bijv. ICT-coördinator). 

 

STAP 1:  

 

Vergelijk de huidige gegevens van leerkrachten in Basispoort met de gegevens in EDUscope. 
 

1. Log voor uw school/scholen in als coördinator op Basispoort en ga naar het tabblad 
“leerkrachten”. Er verschijnt dan een lijst met gegevens over de leerkrachten, hun 
emailadressen en aan welke groepen ze zijn gekoppeld. 
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De e-mailadressen die hier vermeld staan, gebruikt de leerkracht als gebruikersnaam om in 
te loggen op Basispoort. Dit is dus een belangrijk ID, dat alleen in specifieke gevallen 
gewijzigd kan worden. 
 

2. Om de gegevens uit stap 1 te vergelijken met de gegevens in EDUscope, kunt u gebruik 
maken van deze rapportages: 
 

  
In deze rapportage wordt een overzicht 

gegevens van de contactgegevens van al het 
personeel, incl. de e-mailadressen. 

In deze rapportage wordt een overzicht 
gegevens van welke leerkracht aan welke 

groep(en) is gekoppeld. 
 

STAP 2:  

 

Werk de gegevens in EDUscope voor wat betreft de e-mailadressen bij, conform de gegevens in 
Basispoort. 
 
Het kan zeer wel zijn dat in de administratie van EDUscope geen, enkele of andere emailadressen 
vermeld staan, dan er ooit handmatig aan Basispoort zijn doorgegeven. Om de bestaande 
inlogaccounts van Basispoort te behouden is het van groot belang om de (Basispoort-) 
emailadressen over te nemen in de EDUscope-administratie. 
 
De administratieve kracht of 
beheerder kan in EDUscope de e-
mailadressen heel gemakkelijk 
invoeren of aanpassen. Ga hiervoor in 
het menu naar Menu – Adminstratie – 
Personeel – Personeel Overzicht en 
dubbelklik op de naam van de te 
wijzigen leerkracht. 
 
Ga via het tabblad Basis naar 
Contactgegevens, klik op de knop 
Toevoegen  en vervolgens E-mail. 
 
Vul dan het (Basispoort-)e-mailadres 
in of wijzig het e-mailadres, mocht dit 
afwijken van het adres in Basispoort. 
Herhaal deze stap voor álle actieve 
leerkrachten. 
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STAP 3:  

 

Koppel in EDUscope de leerkrachten aan de juiste (administratieve) groepen (zodat zij ook de juiste 
groepen in Basispoort zullen zien).  
 
Meestal koppelt de administratieve kracht al tijdens de jaarovergang de leerkrachten aan de juiste 
groep of groepen. Alleen als een leerkracht aan één of meerdere administratieve groepen is 
gekoppeld, worden die groepen en leerlingen voor de betreffende leerkracht zichtbaar in Basispoort.  
 
Leerkrachten worden aan groepen gekoppeld via Menu – Administratie – Leerlingen – Groepen. 
Dubbelklik in het groepenoverzicht op een groep om deze te wijzigen, en voeg via het tabblad 
Docenten nieuwe leerkrachten toe. 
 
Indien een school wil werken met een zgn. “vervangersaccount” (zodat een vervanger ook in 
Basispoort met de juiste groepen kan werken), dient een nieuwe (fictieve) leerkracht te worden 
toegevoegd  (Menu – Administratie – Personeel – Personeel Overzicht). Deze vervanger kan dan aan 
alle groepen van de school worden gekoppeld. Let wel: voor deze fictieve leerkracht dient ook een 
e-mailadres te worden opgegeven. Dit adres mag niet fictief zijn, want naar dit adres stuurt 
Basispoort een activatielink. 
 

STAP 4:  

 

Voer enkele algemene controles in EDUscope uit. 
 
Controleer: 

 Of alle actieve leerlingen gekoppeld zijn aan de juiste administratieve groepen 

 Of alle leerlingen de juiste leerjaar-indicatie hebben (i.v.m. combinatiegroepen) 
 

STAP 5:  

 

Activeer in EDUscope de 
koppeling met Basispoort.  
 
Als alle gegevens zijn 
gecontroleerd en bijgewerkt 
kan de koppeling naar 
Basispoort geactiveerd 
worden, en wel via Inrichten – 
Administratie – Scholen – 
Schoolinstellingen en dan een 
vinkje plaatsen onder aan het 
tabblad Koppelingen bij 
Basispoort.  
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STAP 6:  

 

Activeer de koppeling in de Basispoort-omgeving.  
 
Als laatste stap activeert de coördinator in Basispoort de automatische koppeling met EDUscope. Ga 
daarvoor in het menu naar Beheer en maak onderstaande keuzes: 
 

 
 
Zo gauw deze koppeling geactiveerd is, vindt er één keer per dag (om 00:00 uur) een synchronisatie 
van gegevens met EDUscope plaats. 
 

3 OVERIG 

 
Indien een e-mailadres van een leerkracht wijzigt (bijv. de school krijgt een andere domeinnaam) dan 
kan deze wijziging gewoon in EDUscope doorgevoerd worden. Via de automatische koppeling met 
Basispoort geeft EDUscope dit nieuwe adres door. Het oude e-mailadres wordt in Basispoort dan 
direct gedeactiveerd en de betreffende leerkracht ontvangt een (nieuwe) activatielink op het nieuwe 
e-mailadres. Dit betekent dat na activatie van die link de leerkracht inlogt met het nieuwe e-
mailadres als gebruikersnaam (en het zelf gekozen wachtwoord). 


