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1. Archiveren praktijkperiode
De praktijkopleider kan praktijkperiodes die niet meer actueel zijn archiveren. Op deze wijze blijft
het overzicht in het openingsscherm van de praktijkopleider overzichtelijk.
De volgende pop up verschijnt op het scherm als de praktijkopleider een praktijkperiode wil
archiveren.

Heropenen van gearchiveerde praktijkperiodes
De gearchiveerde periode kan door de schoolbeheerder worden heropend. Deze actie kan worden
uitgevoerd door de betreffende student in te zien. Bij afgesloten periodes verschijnt de
mogelijkheid de gearchiveerde periode te heropenen.

2. Verwijderen van studenten uit groepen
Studenten kunnen door zowel de schoolbeheerder worden verwijderd. Door de groep in te zien kan
de actie worden uitgevoerd. Bij het verwijderen van een student wordt tevens de kwalificatie van
de student ontnomen. Indien een student reeds is beoordeeld kan deze actie niet worden
uitgevoerd. Dit voorkomt het per ongeluk verwijderen van de voortgang van een student (kan niet
meer ongedaan worden gemaakt).

Tevens is het mogelijk om alle studenten (leden) in één keer uit de groep te verwijderen. Indien
één van de studenten niet kan worden verwijderd om bovenstaande reden wordt de complete actie
gestaakt.

3. Toekennen onvoldoende score
Bij zowel de kwalificerende OVG als de 0, 1, 2 beoordelingssystematiek verschijnt een melding
m.b.t. het toekennen van een onvoldoende score. Deze melding verschijnt alleen indien er voor
een onvoldoende score is gekozen.

N.B. Op een nader te bepalen moment wordt het toekennen van een onvoldoende score
automatisch “technisch” verwerkt door het systeem. Dit wordt dan verwerkt bij het toekennen van
een onvoldoende voor een dikgedrukt criteria of als minder dan 75% van alle onderliggende criteria
voldoende is.
4. Aanpassen periodes
Ontwikkelingsgerichte en kwalificerende periodes kunnen tot aan de beoordeling door
schoolbeheerders worden aangepast en verwijderd.
Aan de hand van de status kan niet elke eigenschap meer worden aangepast van een periode. Bijv.
na het aanmaken van een eerste meetmoment staan de geselecteerde werkprocessen van een
ontwikkelingsgerichte periode vast. Idem voor een vastgelegde beoordeling van een examen.

