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Ontvangen en invullen van formulieren

De student is verantwoordelijk voor
het aanmaken en versturen van zijn
beoordelingsformulieren.
Wanneer een coassistent een formulier verstuurt
zult u als beoordelaar een e-mail zoals hier
weergegeven is ontvangen. Voor deze e-mail
krijgt de coassistent een basistekst aangereikt,
maar hij kan deze naar eigen inzicht wijzigen.
Klik op de link of kopieer de link naar uw
browservenster om het formulier te openen. Als
een formulier reeds gesloten is kunt u het veelal
inkijken via de link.

Ontvangen en invullen van formulieren
Hier ziet u een voorbeeld van een
beoordelingsformulier. Ieder formulier
heeft een eigen inhoud welke hier niet
verder besproken zal worden. De meeste
formulieren zijn opgebouwd uit:
- Een context-deel bovenin
- Een inhoudelijk deel
- Een deel voor narratieve feedback en/of
conclusies
Vooral het eerste en tweede deel van het
formulier kan de student vaak al goed zelf
invullen voordat dit naar de beoordelaar
wordt opgestuurd. Het is echter aan iedere
student en beoordelaar zelf hoe hiermee
omgegaan wordt. De beoordelaar heeft altijd
de optie om de ingevulde gegevens aan te
passen.

Sommige formulieren bevatten
uitklapvensters waarin extra informatie
beschikbaar is. Dit verschijnt ook soms
in de vorm van i-icoontjes waar een
boodschap verschijnt als de muis erop
gehouden wordt.

Ontvangen en invullen van formulieren

In bepaalde formulieren zijn overzichten
van beoordelingen te raadplegen via een
daarvoor gemaakte link. Deze zijn veelal
nuttig om de beoordeling die wordt gevraagd
te kunnen baseren op de losse beoordelingen
die hiermee te maken hebben.

Ontvangen en invullen van formulieren
Onder in het venster bevindt zich de oranje taakbalk. Hierin kunnen verschillende functieknoppen staan:
NB: In sommige oudere formulieren staan nog ouderwetste tekstknoppen aan het einde van het formulier.

Print het formulier als hardcopy of als PDF bestand.

Ga naar de vorige pagina van het formulier.

Raadpleeg help-informatie over het formulier (inclusief
informatie over de knoppen)

Ga naar de volgende pagina van het formulier.

Sla de voortgang in het formulier op. Hiermee wordt het
nog formulier nog niet afgesloten, maar kan het later
geopend worden en verder worden gegaan met reeds
ingevulde antwoorden.

Bekijk bijlages die (door de student) zijn toegevoegd aan
het formulier.

Valideer het formulier. Hiermee wordt het formulier
opgeslagen en definitief afgesloten. Wijzigingen zijn hierna
onmogelijk.

Met student meekijken - vanuit e-mailuitnodiging

Als beoordelaar heeft u waar nodig toegang tot het portfolio van de student via links in de beoordelingsformulieren (zie pagina 5). Soms
kan het wenselijk zijn ook buiten een beoordeling om bij een student mee te kijken. Dit kan óf door het beoordelingsformulier, mogelijk
al wat eerder dan dat het ingevuld dient te worden, te versturen, of via een persoonlijke e-mailuitnodiging, waarvan de systematiek
hier zal worden uitgelegd.
Studenten kunnen u via de e-mail een uitnodiging sturen om mee te kijken met (een deel van) hun portfolio. U ontvangt 1 of 2 e-mails:
1. Een uitnodigings e-mail met een link.
2. Een e-mail met een pincode om in te loggen - de student kan ervoor kiezen om géén pincode te gebruiken.
Na het klikken op de link en eventueel het invoeren van de code komt u in het portfolio van de student. Hier heeft u toegang tot:
1. De formulieren van één studieonderdeel.
2. Het hele portfolio van de student. Hier kunt u via het menu bovenin navigeren.

Met student meekijken - vanuit e-mailuitnodiging
De formulieren kunnen op verschillende manieren gerangschikt worden door op de kolomtitels te
klikken. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de open ruimte om te zoeken. Hierbij moet een
% teken gebruikt worden als u in de gehele tekst wil zoeken (bijvoorbeeld: %Observatie).

In het linker deelvenster kan,
bij volledige portfoliotoegang,
een formulierenset gekozen
worden. Wanneer u slechts
toegang heeft tot één
onderdeel is dit blanco.

Hier ziet u een voorbeeld van het Formulieren deel (bereikbaar via menu bovenin
Ga naar > formulieren) van de student. Dit is het deel wat u ziet als u een
uitnodiging krijgt voor slechts één studieonderdeel, en de overige navigatieopties
(via menu bovenin en linker deelvenster) zijn dan niet beschikbaar.
Navigeren kan via het menu bovenin (alleen bij volledige portfoliotoegang):
• Ga naar > Formulieren brengt u op het formulieroverzicht van de student.
•

Rapportage > Studieonderdeel brengt up op een overzichts/dashboard pagina
van de student. Dit is hetzelfde dashboard als wat ook vanuit formulieren in te
zien is (via de link/knop genoemd op pagina 5 van deze handleiding).

Via icoontjes in de
rechterkolommen
zijn formulieren (of
slechts de ingevulde
antwoorden) te
bekijken. Dit kan alleen
als de formulieren
de status Gesloten
hebben.

Inloggen met UMCU account

Open een webbrowser en ga naar
https://umcu01.parantion.nl/portal/umcugnk
In principe zou iedere browser moeten werken,
maar probeer eventueel een andere mocht u op enig
punt in deze handleiding vastlopen.
U komt op een pagina terecht waar u via een
instelling kunt inloggen in Scorion. Kies voor het
UMC Utrecht.

Inloggen met UMCU account

Als u Internet Explorer of Google Chrome gebruikt en in het UMC
Utrecht in een computer bent ingelogd logt u vaak al direct in zonder
iets te hoeven doen. Anders zijn er twee mogelijkheden:
1. U komt u in het inlogvenster terecht en kunt inloggen met uw
UMCU account (als deze gekoppeld is aan het Scorion systeem).
2. U krijgt een foutmelding dat er geen gebruikersaccount aanwezig
is. Dit gebeurt veelal wanneer u met een ander account bent
ingelogd op de PC, dan waarmee u rechten heeft voor Scorion. U
kunt via Firefox meestal wel nog inloggen. Als dit nog steeds niet
werkt, neem dan contact op met scorion@umcutrecht.nl

Startscherm en basisfuncties
Via de menubalk bovenin zijn de diverse onderdelen van
het portfolio te bereiken en diverse opties te raadplegen,
de belangrijkste komen in de handleiding ter sprake.
Deze kunnen verschillen per type account.

Het icoontje met de wereldbol rechtsbovenin laat u
weten of er melding openstaan, bijvoorbeeld over de
voortgang van een formulier wat is binnengekomen.
Klik erop om de meldingen te bekijken.
Direct ernaast bevinden zich icoontjes om de taal aan
te passen en om uit te loggen.

U komt in het startscherm van Scorion.
De linker menubalk bevat
verschillende informatie, afhankelijk
van waar je in het portfolio bent.
Deze is naar wens in grootte aan
te passen (maar heeft wel een
minimumafmeting).

Linksonder zitten
rechtstreekse knoppen
naar onderdelen van het
portfolio.

In het startscherm is een overzicht van beoordelingen zichtbaar,
afhankelijk van wat u in het menuvenster links geselecteerd hebt
ziet u hier:
- openstaande, niet gestarte beoordelingen
- reeds (deels) door u ingevulde beoordelingen (Wordt uitgevoerd)
- voltooide beoordelingen

Via het potlood-icoon in de kolom
invullen kunt u starten met het
invullen van een formulier. Dit
verloopt verder op de manier
die eerder in deze handleiding is
beschreven.
Voltooide formulieren kunnen ook
op deze manier bekeken worden.

De rechter menubalk bevat een foto
(deze kunt u wijzigen onder
Extra > Foto in de menubalk)
en een kalender. De balk kunt u
inklappen door dubbel te klikken op
de knop in het midden.

Met account rapportage bekijken

•

•

•

•

•

Kies in het menu bovenin Rapportage (1) en klik op het studieonderdeel
wat je te zien krijgt (in principe alleen het LINK waar jij werkzaam in bent)
Je komt in een blanco scherm met de melding Foutmelding - Kies een
gebruiker (de volgende keer start je mogelijk bij de student waar je vorige
keer geëindigd bent).
In het linker deelvenster kun je de gebruiker selecteren. Klik hiervoor eerst
op het +icoon (2) naast Beheerders groepen.
Er verschijnt een lijst van groepen op Achternaam, alfabetisch gesorteerd.
Om de groep horend bij een letter te openen klik je weer op het +icoon (3)
naast de groep.
Zodra je de groep opent verschijnt de lijst van alle gebruikers die een
achternaam hebben die met die letter begint. Klik hier op de naam van
degene van wie je het dashboard/rapportage wilt inzien. Dit ziet er verder
hetzelfde uit als het dashboard wat normaliter te raadplegen is vanuit de
overige formulieren.

