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1. Inloggen
Ga naar https://tilburg-ouder.educus.nl en log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de
e-mail.
Om het ouderportaal te kunnen gebruiken, heeft uw kind toestemming gegeven in het eigen studentenportaal.
Alleen dan kunt u inloggen. Na het inloggen komt u als eerste op het startscherm, of Dashboard. Hierop staan
de items die u kunt inzien in het Menu aan de linkerzijde.

2. Agenda
Op deze pagina ziet u het rooster van uw kind. Dit kan op drie manieren worden weergegeven, namelijk als lijst,
als werkweek en als overzicht van een hele week.
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Klik op de knop Lijst bovenin het scherm. De lessen van de huidige week worden nu onder elkaar
weergegeven. Klik op een les om meer informatie te krijgen. Wanneer u klikt op de knop Werkweek ziet u het
rooster van een week van maandag tot en met vrijdag. Wanneer u kiest voor de knop Week is het overzicht
aangevuld met de zaterdag en zondag.

3. Presentie
Dit overzicht laat de aanwezigheid en afwezigheid van uw kind zien. Het absentie-overzicht is een grafische
weergave van het aantal absentiemeldingen. Het presentie-overzicht is een grafische weergave van de
aanwezigheid in de lessen.

4. Stage / BPV
Het onderdeel Stage geeft een overzicht van de stages (BPV) die uw kind volgt of gevolgd heeft. Door op het
stagebedrijf te klikken krijgt u meer informatie te zien, zoals contactgegevens en stagebegeleiders.

3

5. Studie
Hier worden de gegevens van de opleiding van uw kind weergegeven. Onder andere de opleidingscode en de
vakken die worden gegeven zijn hier te vinden.

6. Studiewijzers
Hier ziet u een ‘spoorboekje’ van de opleiding van uw kind. De lesstof, leerstof en lesinformatie staat hier
beschreven en is geordend in tijd én op inhoud.

7. Resultaten
In dit overzicht ziet u de resultaten van uw kind. Hier worden per leerjaar alle vakken getoond, ook als er nog
geen resultaten voor zijn behaald. Wanneer alle verplichte onderdelen van het vak zijn afgerond wordt een
eindcijfer in de kleur groen getoond.
Onder Matrix ziet u door op een resultaat te drukken meer info, bij Overzicht worden er door op een vak te
klikken de onderdelen van het vak getoond en de daarbij behaalde resultaten. Ook hier kan weer op een
onderdeel worden geklikt om meer informatie van het resultaat te zien. Bij Studievoortgang vindt u een
grafische weergave van de behaalde studiepunten. (Let op: niet alle opleidingen werken met studiepunten.)

8. Algemene informatie
Bij het onderdeel Personalia vindt u de gegevens die van u zijn vastgelegd in ons systeem EduArte. Het is
mogelijk om hier uw telefoonnummer en/of mailadres zelf te wijzigen. U vindt dit onderdeel door op Profiel te
klikken, dit is het poppetje links onderin het scherm. Vervolgens klikt u op het tabblad Personalia.
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Voor het inloggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord van ons gekregen. Wanneer u uw wachtwoord
wilt wijzigen, kunt u dit ook in uw Profiel doen onder het tabblad Account. Onder het kopje Beveiliging vindt u de
mogelijkheid uw wachtwoord te wijzigen.
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