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1 Inleiding
Een Content Management Systeem (CMS) is een toepassing die het mogelijk maakt om met
verschillende personen op een eenvoudige manier gegevens en documenten op internet te
publiceren.
Voor de feedbackrapporten die studenten ontvangen na het invullen van de zelftest
InstrumenTaal en de LASSI-vragenlijst werd een CMS ontwikkeld, zodat medewerkers van
de faculteiten/opleidingen zelf op een gebruiksvriendelijke en flexibele manier de feedback
kunnen afstemmen op het ondersteuningsaanbod binnen de opleiding.
Vooraleer je het CMS kunt gebruiken, dien je toegang te krijgen tot het systeem. De
projectmedewerkers Start.HoGent geven door aan Kris Provoost (kris.provoost@hogent.be)
wie binnen de faculteit toegang moet krijgen.

2 Inloggen
Om in te loggen op het systeem surf je naar http://start.hogent.be/start. Inloggen doe je met
jouw gebruikersnaam en wachtwoord van de HoGent.

3 Startscherm – feedback editor
Nadat je bent ingelogd, kun je rechts bovenaan de zelftest kiezen waarvan je het
feedbackrapport wenst te zien. Op dit moment heb je de keuze tussen de LASSI-vragenlijst
en de zelftest Instrumentaal. Klik op de gewenste zelftest om verder te gaan.
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Selecteer vervolgens de opleiding binnen jouw faculteit waarvoor je het feedbackrapport wilt
zien.
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Het feedbackrapport van de opleiding wordt geactiveerd. Je krijgt een overzicht van alle
onderdelen in het feedbackrapport, i.e. de inleiding en de verschillende schalen van de
zelftest.

Je kunt het volledige feedbackrapport van jouw opleiding ook steeds in pdf-formaat
raadplegen. Klik hiervoor op
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4 Feedbackrapport aanpassen
4.1 Zaken wijzigen en/of toevoegen
4.1.1 Inleiding
Binnen elke opleiding is ter inleiding van het feedbackrapport ofwel de standaardtekst ofwel
een opleidingsspecifieke tekst ingesteld.
Let op! Kopieer en plak geen opgemaakte tekst vanuit Microsoft Word. Zorg ervoor dat
je de tekst opmaakt in het CMS zelf. Tekst kopiëren en plakken vanuit het CMS kan
wel.
Standaardtekst
Wanneer de standaardtekst gebruikt wordt voor jouw opleiding, dan verschijnt die rechts
van het invulveld. Indien je de standaardtekst wenst te wijzigen, klik op
.
De standaardtekst wordt in het invulveld geplaatst. Nu kun je die tekst wijzigen. Je vervangt
de standaardtekst dus door een opleidingsspecifieke tekst.

Opleidingsspecifieke tekst
Wanneer er een opleidingsspecifieke tekst gebruikt wordt voor jouw opleiding, dan
verschijnt die meteen in het invulveld. Je kunt die tekst wijzigen. Wens je alle wijzigingen, die
je zonet hebt aangebracht, ongedaan te maken? Klik op
laatst opgeslagen opleidingsspecifieke tekst.

en keer terug naar de

Let op: je kunt ook verder werken op de standaardtekst. Klik op
. De
standaardtekst wordt in het invulveld geplaatst. Nu kun je de tekst wijzigen. Wens je toch
opnieuw de opleidingsspecifieke tekst te gebruiken? Klik op
de laatst opgeslagen opleidingsspecifieke tekst.
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4.1.2 Schalen
Bij de schalen kun je steeds het onderdeel ‘Hoe ga je aan de slag?’ wijzigen. De onderdelen
‘Waarover gaat dit?’ en ‘Waar sta je?’ kunnen enkel door de medewerkers Start.HoGent
directie Onderwijs gewijzigd worden. Je kunt de inhoud van die onderdelen wel bekijken door
op

te klikken.

Het onderdeel ‘Hoe ga je aan de slag?’ is opgedeeld in drie subonderdelen: ‘Werk aan de
winkel!’, ‘Goed op weg!’ en ‘Goed zo!’. Binnen elke opleiding is ofwel de standaardtekst ofwel
een opleidingsspecifieke tekst ingesteld.
Standaardtekst
Wanneer de standaardtekst gebruikt wordt voor jouw opleiding, dan verschijnt die rechts
van het invulveld. Indien je de standaardtekst wenst te wijzigen, klik op
.
De standaardtekst wordt in het invulveld geplaatst. Nu kun je die tekst wijzigen. Je vervangt
de standaardtekst dus door een opleidingsspecifieke tekst.
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Opleidingsspecifieke tekst
Wanneer er een opleidingsspecifieke tekst gebruikt wordt voor jouw opleiding, dan
verschijnt die meteen in het invulveld. Je kunt die tekst wijzigen. Wens je alle wijzigingen, die
je zonet hebt aangebracht, ongedaan te maken? Klik op
en keer terug naar de
laatst opgeslagen opleidingsspecifieke tekst.
Let op: je kunt ook verder werken op de standaardtekst. Klik op
. De
standaardtekst wordt in het invulveld geplaatst. Nu kun je de tekst wijzigen. Wens je toch
opnieuw de opleidingsspecifieke tekst te gebruiken? Klik op
de laatst opgeslagen opleidingsspecifieke tekst.

en keer terug naar

4.2 Wijzigingen bewaren
Wanneer je er zeker van bent dat je de gewijzigde tekst wilt bewaren, klik dan op
Die tekst krijgen de studenten nu te zien in hun feedbackrapport.
Let op: eenmaal je op

.

geklikt hebt, kun je niet meer naar je vorige versie terugkeren.

4.3 Standaardtekst opnieuw instellen
Wens je toch opnieuw de standaardtekst te gebruiken voor jouw opleiding, maak dan het
invulveld volledig leeg en klik op
invulveld.
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5. Finaal feedbackrapport tonen
Wanneer je wijzingen aanbrengt in het feedbackrapport, is het aan te raden om het
gewijzigde feedbackrapport te controleren. Klik op
feedbackrapport in pdf-formaat.

en je krijgt het

6. Uitloggen
Vergeet niet uit te loggen na gebruik van het CMS. Klik rechts bovenaan op

.

7. Bugs melden
Heb je problemen bij gebruik van het CMS? Heb je suggesties of feedback? Neem dan
contact op met startcompetenties@hogent.be.
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