Magister 4.3

1

1 Magister 4.3
Dit is een handleiding van Magister 4.3, bedoeld voor alle Magister 4.2 scholen.
Nieuwe functionaliteit
In Magister is veel nieuwe functionaliteit gebouwd. In het eerste deel van deze
handleiding staat de uitgebreide uitleg over de volgende onderwerpen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

VO-Examens
Autorisatierechten examenstappenplan
Kwalificatieplicht
Verzuimloket
Herkansingskolommen*
Docentkolommen*
RVC-aanvraag
Nieuwe rollen
Word-brieven
Inburgering

Daarnaast zijn er op diverse gebieden in Magister verschillende wensen doorgevoerd
en bugs opgelost. In het tweede deel van deze handleiding staan deze punten
beschreven.
* LET OP: De functionaliteit van herkansingskolommen en docentkolommen is in
Magister 4.3 en in Magister 5 voor de docenten ingebouwd.
Deze functionaliteit is niet meer in MWP 4.3. ingebouwd omdat dit soort wijzigingen
zeer veel tijd kosten om in MWP te bouwen.
U kunt deze functionaliteit dus pas aan uw docenten beschikbaar stellen als u
overstapt op Magister 5.
Documentatie
Voor de installatie van Magister 4.3 is het van belang dat deze documentatie van
Magister 4.3 goed doorgenomen wordt om vragen op de helpdesk te voorkomen.
Als er onduidelijkheden, problemen of fouten in Magister 4.3 optreden, dan horen wij
dat graag per mail aan de helpdesk (helpdesk@schoolmaster.nl)

1.1

VO-Examens
HAVO: Nieuwe lay-out Diploma's en cijferlijsten i.v.m. combinatiecijfer
De HAVO cijferlijsten zijn in verband met het combinatiecijfer aangepast.
De cijferlijst voor Havo Oude stijl heet nu "Officiele cijferlijst havo bezem"
De volgende 2 lijsten zijn toegevoegd:
"Officiele cijferlijst havo model cfi" (dit is de 'ouderwetse' layout)
"Officiele cijferlijst havo model Ibg" (dit is de 'nieuwe' layout die vorig jaar
ingebruikgenomen is)
VMBO: vermelden van sector (en) op diploma en cijferlijst
Sinds dit schooljaar moet op de VMBO-diploma's en cijferlijsten niet alleen de
leerweg, maar ook de sector(en) wordt/worden vermeld.
Dit houdt in dat op de regel die volgt na ‘aan het eindexamen’ de officiële naam van
de betreffende leerweg wordt ingevuld met daar achter ‘conform de sector’ met
vermelding van de officiële naam van de gevolgde sector.
Indien de kandidaat kan slagen voor meer dan één sector, dan wordt ook de naam
van die sector(en) vermeld.
De cijferlijst wordt bij de verdeling van de vakken over het sector- en het vrije deel,
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overeenkomstig de eerstgenoemde sector ingevuld.
In Magister 4.3 zijn hiervoor de volgende wijzigingen aangebracht:
Bij het afdrukken van officiele lijsten voor het VMBO BB, KB en GL bepaalt Magister
automatisch aan de hand van de ILT-code welke sector afgedrukt moet worden.
Bij VMBO TL bepaalt Magister aan de hand van de vakken in het sector- en vrije deel
van de leerling voor welke sector(en) de leerling zou kunnen slagen.
Als een leerling voor meer dan 1 sector kan slagen wordt deze volgorde gehanteerd
bij het vermelden van de sectoren:
* Techniek
* Economie
* Zorg en Welzijn
* Landbouw

Dit kan dus tot gevolg hebben dat door een bepaalde combinatie van vakken een leerling ook de
sector Landbouw op het diploma krijgt te staan, ook al biedt uw school de sector landbouw
helemaal niet aan.
Indien u in Magister bij Beheer > Schoolstructuur > VO > Profielen/Differentiaties per
VMBO TL-sector een aparte optie heeft aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om
deze volgorde enigszins te beinvloeden.
Geef dan per TL-sector in het nieuwe veld Sector aan welke sector het betreft.
Bij het tonen van de sectoren waar de leerling voor slaagt, zal Magister eerst de
sector van de aanmelding tonen en daarna de overige sectoren waar de leerling ook
voor geslaagd is.

1.2

VSV-RMC
In het kader van de leerplicht,kwalificatieplicht, RMC-melding en het verzuimloket
zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in Magister.
· Magister berekent nu ook of een leerling kwalificatieplichtig is;
· Bij de KOV berekening wordt voor leerplichtige én kwalificatieplichtige leerlingen
berekend of leerling meer dan 3 lesdagen achtereen of meer dan 1/8ste deel in 4
lesweken ongeoorloofd afwezig is;
· De KOV-berekening is uitgebreid met een RMC-berekening, waarbij voor leerlingen
tussen de 18 en 23 jaar berekend wordt of ze meer dan een maand afwezig zijn.
· Leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen, worden getoond in het LeerplichtOverzicht. Vervolgens kunnen deze meldingen via een webservice verstuurd worden
aan het verzuimloket. Het versturen van gegevens aan het verzuimloket bevindt
zich nog in een testfase. Zodra dit opengesteld wordt, kunt u deze functionaliteit
vanuit Magister gaan gebruiken.

In de volgende paragrafen worden de verschillende aanpassingen en regels uitgebreid
beschreven.

1.2.1

Kwalificatieplicht
In Magister zijn aanpassingen doorgevoerd zodat Magister kan berekenen tot
wanneer de volledige leerplicht en de kwalificatieplicht van een leerling duurt.
Op de leerlingkaart Registraties staat naast het veld Einde leerplicht nu ook het veld
Einde kwalificatieplicht.
Bij de update naar Magister 4.3 wordt de einde kwalificatieplicht gevuld voor de
actieve leerlingen.
Ook na het wijzigen van bepaalde gegevens van een leerling (wijzigen van
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geboortedatum of bijvoorbeeld na het halen van een diploma) wordt de
kwalificatieplicht eventueel herberekend.
Bij het berekenen van de einddatum van de kwalificatieplicht kijkt magister naar de
leeftijd van de leerling, naar de in Magister behaalde diploma's (op de leerlingkaart
Aanmelding/Inschrijving) en op de leerlingkaart Vooropleiding BVE om te zien of de
leerling op een vorige school al een diploma gehaald heeft.
Voor BVE-instellingen geldt dat zij in de hulptabel Vooropleiding hier nog een kleine
aanvulling voor moeten doen. Zie hiervoor in de paragraaf "BVE - Vooropleiding".

WETGEVING
Hieronder staan nog de regels vermeld die Magister gebruikt voor het berekenen van
de leerplicht en kwalificatieplicht
Leerplicht
De leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt.
Kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht volgt op de volledige leerplicht en geldt voor iedereen die:
· nog geen achttien jaar is
· geen startkwalificatie heeft
· de volledige leerplicht heeft afgerond.
Iemand heeft een startkwalificatie als deze in het bezit is van één van de volgende
diploma's:
· VWO-diploma
· HAVO-diploma
· diploma op MBO 2 niveau of hoger
Overgangsregeling voor zeventienjarigen
Wie voor 1 augustus 2007 17 jaar geworden is valt niet onder de kwalificatieplicht
Geen kwalificatieplicht voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Jongeren in deze categorieen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

1.2.2

Verzuimloket
De IB-Groep heeft in samenwerking met scholen, gemeenten en het Ministerie van
OCW een verzuimloket ontwikkeld waar scholen hun verzuimmeldingen snel en
gemakkelijk kunnen doorgeven. De leerplichtambtenaar krijgt zijn informatie vanuit
dat loket. Dit gebeurt in het kader van de aanval op de uitval waarmee het ministerie
het aantal voortijdig schoolverlaters wil terugdringen.
In deze versie van Magister is de koppeling met het verzuimloket beschikbaar. Zodra
de IB-Groep aangeeft dat de testfase voorbij is, kunt u deze functionaliteit vanuit
Magister gaan gebruiken.

LET OP: deze functionaliteit bevindt zich nog vanuit de IB-Groep in een testfase!

1. In het scherm Aanwezigheid > Leerplicht kunt u met de knop KOV berekenen
Magister laten berekenen of er leerlingen aan het digitale verzuimloket gemeld
zouden moeten worden.
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Voor leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen wordt berekend of ze voldoen aan
een van de volgende voorwaardes:
· 3 of meer dagen achter elkaar ongeoorloofd afwezig
· meer dan 1/8ste deel in 4 lesweken afwezig
Voor leerlingen tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie wordt berekend of ze
voldoen aan de volgende voorwaarde:
· langer dan een maand ongeoorloofd afwezig
2. Zodra leerlingen in aanmerking komen, zullen zij in het Leerplichtoverzicht in beeld
komen.
3. Vul bij de melding van deze leerlingen gegevens aan. Zoals bijvoorbeeld de
stappen die de school ondernomen heeft, de mogelijke oorzaken. Vul ook het
betrokken personeelslid vanuit de school in.
4. Als deze meldingen verstuurd worden aan het verzuimloket, zal de IB-Groep de
gegevens doorsluizen naar de betrokken leerplichtambtenaar of het RMC. Als u vindt
dat deze instanties géén contact moeten opnemen met deze leerling of zijn ouders,
dan kunt u dat aangeven door bij de melding het vinkje "Actie ondernemen" uit te
zetten. U bent dan wel verplicht om een toelichting in te vullen.
5. Als een melding volledig ingevuld is, kunt u op de leerlingkaart Leerplicht in het
actiemenu kiezen voor "Melding verzenden"
De melding kan afgedrukt worden voor de leerplichtambtenaar of verzonden worden
aan het verzuimloket.
6. Op een gegeven moment zal de IB-Groep een registratienummer terugmelden
m.b.t. de melding.
Meer informatie
Meer informatie over het verzuimloket is te vinden op de site van de IB-Groep:
http://www.ib-groep.nl/zakelijk/verzuim/laatste_nieuws.asp

1.3

Herkansingskolommen
Algemeen
Deze functionaliteit is gemaakt zodat een docent herkansingen kan invoeren, zonder
dat er aparte cijferkolommen voor aangemaakt zijn.
Herkansingen invoeren kan nu alleen nog in Magister 4.3, niet in Magister Web Portal.
Zodra Magister 5 voor de docenten uitgebracht wordt, kunt u deze functionaliteit aan
de docenten beschikbaar stellen.
Cijferkolommen
Om de gebruiker de optie te bieden een herkansingskolom in te voeren is het veld
Herkansingssoort opgenomen bij de cijferkolom op tabblad Gegevens in Beheer >
Cijfers > Cijferkolommen. Herkansingssoort heeft drie mogelijke waarden: Geen
herkansing (standaardwaarde), Hoogste telt en Laatste telt.
Het is niet mogelijk om een herkansing op te geven voor berekende kolommen en
vrije tekstkolommen.
Autorisatie
Onder Leerlingen – Cijfers – Invoeren is de autorisatie uitgebreid met het recht
Herkansingen invoeren.

23-4-2009 © 2001-2009 SchoolMaster BV

Magister 4.3

5

Cijferinvoerscherm
In het cijferinvoerscherm (Leerlingen > Cijfers > Invoeren) zijn in het menu
Herkansing de opties "Herkansing invoeren" en "Herkansingskolommen
tonen/verbergen" beschikbaar.
Als de docent cijfers heeft ingevoerd in bijvoorbeeld kolom AK131 en bij die
cijferkolom is opgegeven dat er herkansingen mogelijk zijn (Hoogste telt of Laatste
telt), dan is de optie 'Herkansingen invoeren' beschikbaar. De docent moet wel
geautoriseerd zijn om herkansingen in te kunnen voeren. De optie 'Herkansingen
invoeren' is ook beschikbaar door rechts te klikken in een cijferkolom.
Als een docent aangeeft dat hij herkansingen wil gaan invoeren, dan worden er voor
de 'echte' cijferkolom AK131 twee extra herkansingskolommen getoond. Kolom
Ak131-a bevat de reeds ingevoerde cijfers, dat was de '1e kans'. Daarnaast staat
kolom AK131-b waarin de cijfers van de 2e kans ingevoerd kunnen worden. De
oorspronkelijke kolom AK131 wordt met een paarse achtergrond weergegeven, dat is
de kolom waarin of de Hoogste waarde of de Laatste waarde wordt getoond. In deze
kolom staan de cijfers die getoond worden op rapportages en die ook voor verdere
berekeningen worden gebruikt.
In de kolomkop staat duidelijke aangegeven bij welke kans de leerling het cijfer heeft
e
e
gescoord (1 kans, 2 kans enzovoorts). De kolomkop heeft net als de totaalkolom,
ook een paarse achtergrondkleur. In de totaalkolom staat aangegeven Maximum of
Laatste. De omschrijving is afhankelijk van de soort herkansing dat is opgegeven.
e

In de extra invoerkolom kunnen de cijferwaarden voor de 2 kans worden ingevoerd.
Na invoer van een cijfer wordt de Maximum- of Laatste kolom direct bijgewerkt. Op
het moment dat de cijfers zijn ingevoerd en opgeslagen, worden de cijferwaarden
weggeschreven en de gemiddelde berekeningen uitgevoerd. Daarnaast genereert
Magister een nieuwe invoerkolom voor een eventuele volgende kans.
Standaard wordt alleen het cijfer getoond dat gebruikt wordt voor de verdere
berekeningen, dat cijfer staat dus in de 'echte' kolom Ak131. De herkaningen kunnen
in beeld gebracht worden door o.a. te klikken in de kolomkop van de herkansing. Als
nogmaals op het woord Maximum of Laatste wordt geklikt, worden de kolommen
weer verborgen. Deze actie kan ook uitgevoerd worden met de knop Herkansing
tonen in het menu Herkansing.
Bij een herkansingskolom kan geen werkinfo worden opgegeven, het gaat immers om
dezelfde toets als in de oorspronkelijke kolom. Alleen de datum van de herkansing en
de betreffende docent kunnen worden ingevoerd.
Het is niet mogelijk om herkansingen in te voeren bij berekende kolommen, vrije
tekstkolommen, lege herkansingskolommen en herkansingskolommen waar al een
herkansing voor is opgegeven.
Detailkaart cijfers
Op de detailkaart (Voortgangs)cijfers van de leerling is het cijfer dat via één of meer
herkansingen is behaald, te herkennen aan de paarse achtergrond. Door te
dubbelklikken op het cijfer wordt een overzicht getoond van de onderliggende
herkansingscijfers.
Verwijderen Herkansing
Een eerder ingevoerde herkansing is te verwijderen door de Herkansingssoort van de
cijferkolom in te stellen op Geen herkansing. De cijferwaarden die op dat moment in
de Maximum- of Laatste kolom stonden genoteerd, blijven daarbij bewaard.
Collectief In-/uitschakelen
Het is mogelijk om met één actie de herkansingssoort voor meerdere cijferkolommen
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aan te passen. Via Beheer > Cijfers > Collectief cijferkolommen aanpassen kan de
gebruiker de gewenste Soort herkansing opgeven.
Cijferrapportage
Alleen cijferkolommen die bij Beheer > Cijfers > Cijferstructuur zijn aangemaakt,
kunnen via cijferkolomverzamelingen uitgedraaid worden op een cijferrapportage. De
cijfers in herkansingskolommen kunnen dus niet via de rapportage uitgedraaid
worden. Ze kunnen wel geprint worden via het cijferinvoerscherm.

1.4

Docentkolommen
Algemeen
Deze functionaliteit is gemaakt om de inrichting van de cijferstructuur voor met name
voortgangscijfers makkelijker te maken.
Tot nu toe moest een beheerder alle cijferkolommen van te voren klaarzetten, zodat
een docent daar dan voor 1 groep leerlingen cijfers kon invoeren en een
werkinfo-beschrijving aan kon hangen.
Met de nieuwe functionaliteit kan een docent bij één cijferkolom (bijvoorbeeld de
rapport1 kolom) onderliggende cijfers invoeren. Van de cijfers die in de extra
kolommen zijn ingevoerd, wordt het gemiddelde berekend. Dit berekende cijfer wordt
in de 'Resultaat' kolom getoond. Dat resultaatcijfer staat dus in de daadwerkelijke
cijferkolom, bijvoorbeeld. ne190, die de beheerder aangemaakt heeft.
Het is niet mogelijk om docentkolommen aan te maken voor berekende kolommen en
vrije tekstkolommen.
Het aanmaken van docentkolommen kan alleen als er ingelogd is in de rol van
docent.
Cijfers invoeren in docentkolommen kan nu alleen nog in Magister, niet in Magister
Web Portal. Zodra Magister 5 voor de docenten uitgebracht wordt, kunt u deze
functionaliteit aan de docenten beschikbaar stellen.
Autorisatie
Onder Leerlingen > Cijfers > Invoeren is de autorisatie uitgebreid met het recht
Docentcijfers invoeren.
Cijferinvoerscherm
In het cijferinvoerscherm (Leerlingen > Cijfers > Invoeren) is de knop Docentkolom
opgenomen. Onder deze knop is een actie aanwezig om de docentkolommen wel of
niet te tonen. Standaard worden de docentkolommen niet getoond.
Ook kunt u in dit menu voor de geselecteerde kolom Docentkolommen aanmaken.
Als de docent onderliggende cijfers wil invoeren voor een bepaalde cijferkolom, dan is
onder de knop Docentkolom de optie 'invoeren' beschikbaar. De docent moet
geautoriseerd zijn om docentcijfers in te kunnen voeren. De optie 'Docentcijfers
invoeren' is ook beschikbaar door rechts te klikken in een cijferkolom.
Kiest de docent voor Docentcijfers invoeren, dan wordt een extra cijfer-invoerkolom
aangemaakt en een kolom waarin het gemiddelde cijfer wordt getoond. Deze laatste
kolom heeft een blauwe achtergrondkleur.
De kolomkop van de extra docentkolom(men) heeft, net als de totaalkolom, een
blauwe achtergrondkleur.
In de extra invoerkolommen kunnen de onderliggende cijfers worden ingevoerd. Na
het invoeren van een cijfer wordt de resultaatkolom direct bijgewerkt. Op het moment
dat de cijfers zijn ingevoerd en de docent kiest voor opslaan, worden de cijfers
weggeschreven en de gemiddelde berekeningen uitgevoerd. Daarnaast toont Magister
direct de volgende nieuwe docentkolom.
Als de docentkolommen verborgen zijn, dan kunnen de kolommen getoond worden
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door te klikken op de kolomkop of de actie Docentkolommen verbergen in het menu
onder de knop Docentkolommen. Door nogmaals te klikken op de kolomkop
'Resultaat', worden de kolommen weer verborgen. Ook hiervoor kan de actie
Docentkolommen verbergen ook gebruikt worden.
Via de Werkinfo kan de docent de werkinformatie bij de extra kolom invoeren. Er kan
ook een weging opgegeven worden om aan te geven hoeveel de docentkolom meetelt
voor het berekenen van de resultaatkolom.
Voor berekende kolommen en vrije tekstkolommen is het niet mogelijk om
docentkolommen aan te maken.

Detailkaart cijfers
Op de detailkaart (Voortgangs)Cijfers van de leerling is het cijfer dat via één of
meerdere onderliggende docentcijfers is opgebouwd, te herkennen aan de blauwe
achtergrondkleur. Door te dubbelklikken op het cijfer wordt getoond hoe het cijfer
opgebouwd is.
Rapportage
Alleen cijferkolommen die bij Beheer > Cijfers > Cijferstructuur zijn aangemaakt,
kunnen via cijferkolomverzamelingen uitgedraaid worden op een cijferrapportage. De
cijfers in docentkolommen kunnen dus niet via de rapportage uitgedraaid worden. Ze
kunnen wel geprint worden via het cijferinvoerscherm.

1.5

RVC
Digitaal versturen RVC-aanvraag
Het is nu mogelijk om een RVC-aanvraag, inclusief de bijbehorende documenten,
digitaal te versturen naar de RVC.
Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid moet eerst contact opgenomen
worden met de RVC, omdat de contactpersoon die in de aanvraag wordt opgegeven
bekend moet zijn bij de RVC.
Ga in Magister als volgt te werk om deze functie te gebruiken:
1. Vul bij Beheer > Schoolstructuur > Administratieve indeling bij de betreffende
locaties op het tabblad 'Overig' de RVC-kamer in die voor die locatie van toepassing
is.
2. Maak op de leerlingdetailkaart 'RVC' een RVC-aanvraag voor de betreffende leerling
aan.
3. Geef op het tabblad 'Documenten' aan welke documenten met de aanvraag mee
verstuurd worden. Koppel hier ook desgewenst de betreffende documenten.
4. Klik op 'Versturen'. Magister controleert of de verplichte velden ingevuld zijn en
verstuurt de aanvraag naar de RVC.
5. De RVC controleert de aanvraag ook en geeft direct aan als er iets ontbreekt in de
aanvraag.
6. Als de aanvraag geaccepteerd is, wordt het dossiernummer en de datum ontvangst
automatisch gevuld op de detailkaart RVC in Magister.
De status van de aanvraag kan vervolgens op de RVC-website verder gevolgd
worden.

1.6

BVE - Vooropleiding
Het is nu mogelijk om de tabel BVE-Vooropleiding in Beheer > Beheer > Hulptabellen
- Leerlingen te wijzigen. Hiervoor moet men wel schrijfrechten hebben op MagisterBeheer-Beheer-Hulptabellen-Leerlingen.
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In verband met de berekening van de kwalificatieplicht is de hulptabel Vooropleiding
uitgebreid met het veld Startkwalificatie.
Als een niet-leerplichtige leerling een startkwalificatie heeft, is deze namelijk niet
meer kwalificatieplichtig.
Als bij een vooropleiding het vinkje Startkwalificatie aanstaat, betekent dit dat als
een leerling die vooropleiding met diploma heeft afgerond, de leerling een
startkwalificatie heeft.
Met de update is door SchoolMaster voor alle vooropleidingen met de code havo, vwo,
mbo niveau 2 of hoger, hbo en universiteit het vinkje Startkwalificatie aangezet.
Doordat u in uw vorige administratiepakket zelf vooropleidingen heeft kunnen
aanmaken, kan het zijn dat er door ons update-script opleidingen overgeslagen zijn.
Wij vragen u met klem om te controleren of de vooropleidingen zonder
startkwalificatie ook daadwerkelijk niet tot een startkwalificatie leiden.

1.7

Nieuwe rollen
Algemeen
Magister is uitgebreid met 3 autorisatierollen: Contractbegeleider, Stagebegeleider en
Stagedocent.
Een contractbegeleider is een persoon die als begeleider ingevoerd is bij een
inschrijvingscontract. Een stagebegeleider is iemand die vanuit het bedrijf een
leerling begeleidt bij de stage en een stagedocent is degene die dat doet vanuit
school.
Zodra iemand ingevoerd wordt als één van deze personen, wordt de bijbehorende rol
gekoppeld.

Autorisatie
De nieuwe rollen zijn toegevoegd aan Beheer > Autorisatie > Rollen. Hierin is het
actiemenu Standaardrechten uitdelen uitgebreid met deze rollen.
In Beheer > Autorisatie > Gebruikers zijn twee groepen gebruikers toegevoegd:
Contractbegeleiders en Stagebegeleiders. De stagedocent zit niet in een aparte groep,
omdat het een personeelslid is.

LVS
De rechten van LVS-formulieren zijn uitgebreid met de nieuwe rollen.

Contractbegeleider
Als een persoon als contactpersoon gekoppeld is aan een bedrijf én dit bedrijf heeft
een inschrijvingscontract, dan kan bij het toevoegen van een inschrijvingscontract bij
een leerling, deze persoon als contractbegeleider ingevoerd worden.
Hierna is het mogelijk om in Beheer > Autorisatie > Gebruikers een MWP/M5-account
te genereren voor deze persoon.
Als de contractbegeleider vervolgens inlogt in MWP of Magister 5, worden alle
leerlingen getoond waar hij/zij op dat moment contractbegeleider van is.

Stagebegeleider
Als in de stagemodule een contactpersoon van een bedrijf ingevoerd is als
stagebegeleider van een leerling, dan is het mogelijk om in Beheer > Autorisatie >
Gebruikers een MWP/M5-account te genereren voor deze persoon.
Als de stagebegeleider vervolgens inlogt in MWP/M5, worden alle leerlingen getoond
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waar hij/zij op dat moment stagebegeleider van is.

Stagedocent
Zodra een personeelslid aangewezen is als stagedocent bij een leerling, krijgt deze
persoon de rol van stagedocent. Als de docent inlogt in Magister of MWP of Magister
5, kan de rol stagedocent gekozen worden. Vervolgens worden alle leerlingen getoond
waar de docent op dat moment de stagedocent van is.

1.8

Gebruikersaccounts
Gebruikersaccounts vervallen
Omdat het niet mogelijk is om accounts te verwijderen (er kunnen bijvoorbeeld
agenda-items aan hangen), is er een nieuwe actie gemaakt in Beheer > Autorisatie >
Gebruikers om accounts te laten vervallen. Gebruikers waarvan de account de
indicatie Vervallen heeft, kunnen niet meer inloggen. Met de nieuwe actie kunnen de
accounts van ondersteunend- en onderwijzend personeel, ouders/verzorgers en
leerlingen op vervallen worden gezet. De wizard toont standaard de niet-actieve
gebruikers. Dit zijn gebruikers zonder de indicatie Vervallen, maar met de volgende
kenmerken:
· Personeel: Personeelsleden waarbij de datum vertrokken en/of de datum
overlijden is ingevuld;
· Ouders: Ouders/verzorgers waarvan de kinderen niet meer actief zijn en/of
ouders/verzorgers die overleden zijn en/of ouders die niet meer gekoppeld zijn aan
een leerling;
· Leerlingen: Leerlingen waarvan de aanmelding en/of de inschrijving is beëindigd
en geen vervolgaanmelding/-inschrijving hebben.
Filter soort account
In Beheer > Autorisatie > Gebruikers is een filter toegevoegd aan de knoppenbalk
waarmee het soort gebruikersaccount weergegeven kan worden.
· Alle: Alle gebruikersaccounts worden getoond;
· Actief: Met het filter op Actieve gebruikers worden alle accounts getoond die niet
de indicatie Vervallen hebben, waarvan het account niet is geblokkeerd en de
datum van het tijdelijke account nog niet is verstreken;
· Niet actief/geblokkeerd: Als het filter op Niet actief/geblokkeerd staat, worden
alle accounts getoond die niet de indicatie Vervallen hebben, maar waarvan het
account geblokkeerd is en/of waarvan de datum van het tijdelijke account is
verstreken;
· Vervallen: Hiermee worden alle gebruikers getoond met een indicatie Vervallen.

1.9

Inburgering
Inleiding
In het kader van de Wet op de Inburgering is Magister nu zo aangepast dat het
mogelijk is om gemeenten informatie te leveren over deelnemers aan de opleidingen
van het soort Inburgering.

Inschrijving
De deelnemersdetailkaart Inschrijving is uitgebreid met een tabblad Inburgering. Dit
tabblad is alleen beschikbaar voor inschrijvingen van het onderwijssoort Inburgering.
Op dit tabblad staan de volgende velden:
· Soort inburgering: Inburgeringsbehoeftige of Inburgeringsplichtige;
· Leerprofiel: 1a, 1b, 1c, 2, 3, of 4;
· Profiel: OGO, St Ex 1 of Werk;
· Soort examen: Inburgerings- of Staatsexamen
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·
·
·
·

·

·
·
·

·

·
·

Indicatie Gaat op voor examen;
Indicatie Diploma 1e keer behaald;
Afgesproken start- en einddatum met de opdrachtgever;
De datum van de eerste en laatste onderwijsactiviteit. Deze velden
kunnen berekend worden a.h.v. de agenda, maar kunnen ook rechtstreeks
ingevoerd worden;
De afgesproken doorlooptijd van de cursus in dagen. Deze wordt
berekend aan de hand van de start- en einddatum die met de opdrachtgever is
afgesproken;
De werkelijke doorlooptijd van de cursus in dagen. Deze wordt berekend
aan de hand van de eerste en de laatste onderwijsactiviteit;
Het verschil tussen de afgesproken en werkelijke doorlooptijd van de
cursus in dagen;
De afgesproken doorlooptijd tot de 1e onderwijsactiviteit in dagen.
Deze wordt berekend aan de hand van de eerste onderwijsactiviteit en de
afgesproken startdatum met de opdrachtgever;
De werkelijke doorlooptijd tot de 1e onderwijsactiviteit in dagen. Deze
wordt berekend aan de hand van de eerste onderwijsactiviteit en de datum
ondertekend van de onderwijsovereenkomst;
Indicatie Contract getekend voor 1e cursusdag. Hier komt een vinkje te
staan als de werkelijke doorlooptijd tot de 1e onderwijsactiviteit 0 is;
Indicatie Op tijd gestart. Hier komt een vinkje te staan als de afgesproken
doorlooptijd tot de 1e onderwijsactiviteit 0 is.

De gegevens die berekend kunnen worden zullen berekend worden, zodra de
onderliggende waardes bekend zijn in Magister.
Alleen de datum 1e onderwijsactiviteit moet berekend worden met de wizard in het
scherm Informatie > Inburgering.
Inburgering
In het onderdeel Informatie is een nieuw overzicht Inburgering gemaakt. Hier worden
per geselecteerd kalenderjaar alle Inburgeringsdeelnemers getoond.
De gegevens in dit scherm kunnen geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld Excel.
Met een dubbelklik op een deelnemer zijn de detailkaarten Basisgegevens BVE en
Inschrijving beschikbaar.
Bij dit overzicht staat de actie Gegevens doorrekenen. Hiermee kunnen de volgende
velden gevuld en/of berekend worden:
· De eerste en laatste onderwijstijd a.h.v. de agenda;
· De werkelijke doorlooptijd van de cursus;
· Het verschil tussen de afgesproken doorlooptijd van de cursus en de werkelijke
doorlooptijd;
· De werkelijke doorlooptijd tot de 1e onderwijsactiviteit.

Autorisatie
In de autorisatie zijn de onderdelen Inburgering en Inburgering berekenen
opgenomen.

1.10 Diverse punten per onderdeel
1.10.1 Algemeen
Algemeen
· Als in Beheer > Beheer > Hulptabellen > Algemeen - Aanhef aangegeven is dat een
aanhef niet meer actief is, dan kan deze ook niet meer geselecteerd worden in de
keuzelijst Aanhef bij een persoon.
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· Bij het invoeren of wijzigen van een postcode en/of huisnummer, controleert
Magister nu of deze overeenkomen met de gegevens in de hulptabel Postcode. Als
in Beheer > Beheer > Hulptabellen > Algemeen - Postcode een huisnummer begin
en einde is ingevoerd, dan zal Magister ook letten of het huisnummer binnen de
reeks valt.
· Alle straatnaamvelden zijn vergroot naar 35 karakters, zodat er geen conflicten
meer kunnen komen met de straatnamen in de postcodetabel.
· Het Magisterfilter Klas toont nu weer alleen de klassen die de ingelogde gebruiker
mag zien, ook als deze de rol van studiecoördinator heeft gekozen.
· Overal waar stagedocent stond is dit vervangen door praktijkbegeleider en
stagebegeleider is vervangen door praktijkopleider.

1.10.2 Vandaag
Beheer > Beheer > Schermen > Vandaag
· Er is een vandaagitem toegevoegd om de leerlingen te zien waarvan de
LGF-indicatie binnen de komende x maanden verloopt. Het aantal maanden is zelf
in te vullen.
· Er is een vandaagitem toegevoegd waarmee de leerlingen waarvan in de komende x
dagen de stage verloopt te kunnen tonen op het vandaagscherm. Het aantal dagen
is hierbij vrij in te vullen.
· Er is een vandaagitem toegevoegd waarmee de leerlingen waarvan de stage
verlopen is in de huidige lesperiode te kunnen tonen op het vandaagscherm.
· Er is een vandaagitem toegevoegd waarmee leerlingen met meer dan het
opgegeven aantal meldingen van een bepaald soort absent in de afgelopen aantal
dagen getoond kunnen worden op het vandaagscherm. Het aantal absenties,
absentiereden en het aantal dagen kan hierbij zelf worden ingevuld.
· Het is nu mogelijk om in het vandaagonderdeel 'Logboekitems verlopen binnen de
komende x dagen' zelf het aantal dagen op te geven.
Vandaag
· Als een les of afspraak wordt bewerkt in de agenda op het vandaagscherm, dan zijn
de agendagegevens nu weer gewoon zichtbaar na het opslaan van de bewerking.
· Als een studiecoördinator of decaan dubbelklikt op het vandaagitem Onafgesloten
lessen, dan worden alleen de lessen getoond van de studies waar hij/zij
studiecoördinator of decaan van is.

1.10.3 Overzicht
Leerlingen > Leerlingoverzicht
· Als in het overzicht de datum eerste aanmelding toegevoegd is, komt er geen
foutmelding meer als daarna op de knop Managementinfo wordt gedrukt.
· De gegevens van de onderwijsovereenkomst kunnen nu ook via de kolomkiezer in
het overzicht gezet worden.
· Een persoonlijke mentor ziet nu ook leerlingen zonder vakken.
· Als het filter Alle leerlingen is gekozen, worden alleen de leerlingen van de locatie
waar de gebruiker rechten toe heeft en leerlingen zonder locatie getoond.
Leerlingen > Leerlingenoverzicht > Exporteren naar Excel
· Bij het exporteren naar Excel krijgt het werkblad in Excel niet meer een nieuwe
naam, deze blijft hetzelfde als de bestandsnaam.
· Bij het exporteren van postcodes naar Excel wordt de spatie tussen de cijfers en de
letters niet meer verwijderd.
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1.10.4 Beheer
Beheer > Beheer > Configuratie > Aanmeldingen
· De tabel CFI-code basisonderwijs is nu te bewerken via de puntjesknop.
Beheer > Beheer > Configuratie > Opmaak
· Het genereren van een andere opmaak van de woonplaats is sneller gemaakt.
Beheer > Beheer > Configuratie > MWP
· De sessie-time-out van MWP kijkt niet meer naar deze instelling in Magister en is
verwijderd.
Beheer > Beheer > Schermen
· Het is nu mogelijk om bij een veld van het type lookup de keuzelijsten
ILT-/CREBO-code, Studie en Lesperiode toe te voegen.
Beheer > Beheer > Schermen > Vrije info
· Het is niet meer mogelijk om een vinkje bij Uniek te zetten als dezelfde gegevens
meerdere keren ingevoerd zijn bij bijvoorbeeld leerlingen.

1.10.5 Autorisatie
Beheer > Autorisatie
· Bij de actie Rechten afdrukken, worden de rechten van MWP nu ook afgedrukt.
Beheer > Autorisatie > Gebruikers
· Bij het aanmaken van gebruikersaccounts is in het exportbestand de kolom Status
opgenomen. Wanneer de inlognaam tijdens het genereren niet is gewijzigd, wordt
dat nu in de kolom Status genoteerd en niet meer in de kolom gebruikersnaam.
· Het is nu ook mogelijk om gebruikersaccounts van leerlingen te importeren.
Hiervoor is de actie Leerlingaccounts importeren gemaakt. Deze actie maakt
gebruik van een komma-gescheiden-bestand waarin het stamnummer, inlognaam
en wachtwoord moet staan.
· Het overzicht wat gegeven wordt na het genereren van accountgegevens voor
leerlingen en ouders is uitgebreid met het e-mailadres.
Beheer > Autorisatie > Rechten
· Als een gebruiker schrijfrechten heeft op Personeel - Overzicht - Locaties, dan kan
hij/zij nu ook echt de locaties wijzigen.
· De rechten op Collectieve inschrijfacties is uitgebreid zodat voor elke actie een
apart recht gezet kan worden.
· Het is nu mogelijk om rechten uit te delen op de verschillende onderdelen in het
examenstappenplan.
· Het is nu mogelijk om gebruikers, naast het recht om PTA-toetsen te zien en/of te
bewerken, rechten te geven om PTA-toetsen toe te voegen of te verwijderen.

1.10.6 Hulptabellen
Beheer > Beheer > Hulptabellen Roosters-Lokaal
· In deze hulptabel is een actieknop toegevoegd waarmee collectief locaties aan
lokalen gekoppeld kunnen worden.
Beheer > Beheer > Hulptabellen > Leerlingen - Document
· De documenten worden nu op alfabetische volgorde getoond.
Beheer > Beheer > Hulptabellen > Stage
· De hulptabel Status stage is onzichtbaar gemaakt, omdat dit een voorgedefinieerde
tabel is.
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Beheer > Beheer > Hulptabellen - Schoolstructuur - Vakonderdeel
· Het is nu mogelijk om een volgnummer op te geven bij een vakonderdeel. Een
cijferlijst met vakonderdelen kan dan worden gesorteerd op dit volgnummer.

1.10.7 Schoolstructuur
Beheer > Beheer > Schoolstructuur Administratieve indeling
· Het samenvoegen van administratieve indelingen levert nu geen problemen meer
op.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > ILT-codes
· Magister geeft nu een waarschuwing als het leerjaar wat aan- of uitgevinkt wordt
bij de ILT-code niet meer overeenkomt met het leerjaar dat is opgegeven bij de
leerfase.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studies
· Als bij het verwijderen van een studie blijkt dat deze ook voorkomt in de
studievertaaltabel van de connector, dan wordt de studie hier ook uit verwijderd. Er
komt echter wel een waarschuwing dat de studie verwijderd wordt uit de
studievertaaltabel.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studieprogramma's
· Het is nu mogelijk om een diplomatop (gedefinieerd in Beheer > Cijfers > BVE
Toetsen) te koppelen aan een studieprogramma. Alleen de diplomatoppen uit
dezelfde organisatie of de bovenliggende organisatie kunnen gekozen worden.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Profielen/Differentiaties
· Het is nu mogelijk om bij een VMBO-profiel op te geven in welke sector deze valt.
Aan de hand van dit veld en het vakkenpakket van de leerling worden de sectoren
op het VMBO-diploma en VMBO-cijferlijst geplaatst.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studie-vakken
· Het is nu ook mogelijk om het maximum aantal te kiezen vakken op te geven in de
vakvoorwaarden.
· Het is nu ook mogelijk om het minimum aantal te kiezen vakken op 0 te zetten in
de vakvoorwaarden, dan moet het maximum wel groter dan 0 zijn.
· Het leek alsof het mogelijk was te sorteren op profiel/differentiatiekolommen, maar
dit was niet zo. Daarom is het nu zo gemaakt dat het ook niet meer lijkt alsof het
mogelijk is, er komt dus geen driehoekje meer in de kolombalk.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur
· Bij BO studies en BO studie-leerobjecten is het nu mogelijk om te filteren op studies
met het soort programma Examenprogramma of Onderwijsprogramma of beide.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studieprogramma's
· Het is nu mogelijk om op het tabblad OER een OER aan het studieprogramma te
koppelen.
Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studie-leerobjecten
· Het is nu ook mogelijk om voorwaarden op te geven voor BO-studieprogramma's.
Met deze voorwaarden kunnen restricties opgelegd worden t.a.v. de leerobjecten
die de deelnemers kunnen kiezen.
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1.10.8 Rooster
School > Rooster > Export - Leerlinggegevens
· Bij de export voor het pakket Projectie/Protas is de kolom 'klas vorige lesperiode'
toegevoegd.
School > Rooster > Import - Pakketkeuzegegevens
· Bij de import vanuit CUP kan nu ook aangegeven worden om de conversietabellen
leeg te maken.
School > Rooster > Import Lesgroepgegevens
· Bij de clusterimport wordt nu bij het aanmaken van de niet bestaande lesgroepen
de locatie ingevuld mits dit is aangegeven.
· Bij het importeren van vakken wordt de begindatum van het vak nu op dezelfde
datum als de begindatum van de aanmelding gezet.
School > Rooster > Import
· Als bij de import van het basisrooster een vak niet gekoppeld kan worden aan een
groep, dan wordt dit bij de meldingen nu duidelijk aangegeven.
· De conversietabel voor het importeren van invaluren vanuit MasterPlan kan nu met
een vinkje worden leeggehaald.
School > Rooster > Conversietabellen controleren
· In het overzicht kan nu gefilterd worden op de inhoud van een kolom.
School > Rooster > Roosteroverzicht
· In het dagrooster worden geen vervallen lessen meer getoond.
· Bij het kopiëren van roostergegevens worden KWT-uren nu mee overgenomen. Dit
betreft KWT-uren die eerder via rooster import zijn ingelezen.

1.10.9 MasterPlan
MasterPlan > Inrichting > Lesuren
· Wanneer een locatie filter is ingesteld, wordt het overzicht van de lesuren ook goed
weergegeven.
MasterPlan > Weekrooster
· De melding voor het met F2 proberen los te maken van een afgesloten of in gebruik
zijnde les is gewijzigd in 'Afgesloten of in gebruik zijnde lessen kunnen niet worden
losgemaakt'.
MasterPlan > Dagrooster/Weekrooster
· De KWT-uren worden nu weer bij de juiste locatie in het rooster getoond.
· Het afmelden van docenten via de wizard is weer mogelijk.
· Wanneer het Dagrooster geopend is, kan de weekroostermodule nu geopend
worden door op MasterPlan te klikken in de taakbalk en vervolgens te kiezen voor
Weekrooster of andersom.
· Wanneer gewisseld wordt vanuit MasterPlan naar een ander item in de taakbalk, en
vervolgens weer in het rooster van MasterPlan wordt geklikt,verschijnt links weer de
kalender.

1.10.10 Agenda
Agenda
· De onderwijstijd die gekoppeld wordt aan een agenda-afspraak, wordt nu correct
weergegeven in de onderwijstijdkaart van leerlingen.
· Bij alle soorten afspraken worden nu de begin- en eindtijd weergegeven.
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· Een gebruiker met schrijfrechten op het onderdeel Magistersuite-Agenda-Lessen
wijzigen kan nu alleen lessen in de toekomst verslepen in de agenda. Gebruikers
zonder schrijfrechten kunnen nu helemaal geen lessen meer verslepen.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Agenda
· Als een leerling ingeroosterd is voor een examen, dan staat het lokaal waar het
examen plaatsvindt nu ook in de leerlingagenda.

1.10.11 Leerlingen
Leerlingen > Nieuwe leerling invoeren
· Op de pagina Vooropleiding staat de focus nu op het eerste veld.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Basisgegevens
· Op deze detailkaart wordt nu ook de studiecoördinator getoond.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Ouders/verzorgers
· Bij het toevoegen van een nieuwe ouder in extreem grote databases, wordt de
ouder nu wel direct gekoppeld aan de leerling.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Registraties
· Bij het invoeren van het Indicatienummer en Herindicatienummer van LGF, vult
Magister nu zelf de streepjes op de juiste plaatsen in.
· De velden van de LGF zijn wat logischer gegroepeerd.
Leerlingen > Collectieve leerlingacties > Cumigegevens controleren
· De peildatum voor de controle van de cumigegevens is nu aan te passen.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart kluisjes
· De sorteervolgorde van de kluisjes aangepast, het laatst verhuurde kluisje staat nu
bovenaan.
Leerlingen > DOD importeren
· Als een leerling al bestaat in Magister, dan wordt hiervan een melding gegeven en
dat de gegevens aangevuld zullen worden.
· Als Magister het geboorteland niet kan vinden, komt er geen foutmelding, maar een
lijst met landen en nationaliteiten waaruit gekozen kan worden.
· Het kon voorkomen dat bepaalde diakritische tekens niet herkend werden,
waardoor bepaalde onderdelen niet werden ingelezen. Dat is nu verholpen.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart RVC
· Bij het aanmaken van de RVC aanvraag worden de schoolgegevens overgenomen
na de locatiekeus. Het veld volledige omschrijving van de locatie moet daarbij wel
zijn ingevuld op het tabblad Overig bij de administratieve indeling in de
schoolstructuur.
· Het is nu mogelijk een willekeurige functie van de contactpersoon op te geven.
Standaard wordt de functie ingevuld die is ingevoerd op de personeelsdetailkaart
Diversen.
· In de wizard van de RVC-aanvraag staan de aanvraagsoorten LWOO en PrO niet
meer dubbel in de lijst.
· Op het tabblad Leerlinggegevens is de datum waarop de aanvraag ingediend moet
zijn op 2009 gezet.
· Als bij het versturen van de RVC blijkt dat er een onderzoeker is met een functie die
niet gelijk is aan Anders, Klinisch pedagoog, Orthopedagoog of Psycholoog, dan
wordt hiervan een waarschuwing gegeven.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Documenten
· Documenten die niet meer actief zijn worden nu alleen nog getoond als deze ook
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aanwezig zijn.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken
· Op het tabblad Examen is nu ook de mogelijkheid om aan te geven of de leerling
voor dat vak gebruik wil maken van grootschrift.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken, leerlingdetailkaart Leerobjecten
· De vakken of leerobjecten die de leerling al in het pakket heeft, worden niet meer
als keuzemogelijkheid getoond bij het toevoegen van vakken.
Deelnemers > Deelnemersdetailkaart Leerobjecten
· De leerobjecten worden nu gesorteerd weergegeven op het volgnummer dat
aangegeven is in de schoolstructuur.
Deelnemers > Deelnemersdetailkaart Vooropleiding BVE
· De relatieschool is nu ook op te zoeken via de puntjesknop.
Deelnemers > Deelnemersdetailkaart Leerobjecten
· Als een leerobject deel uit maakt van een voorwaarde, dan wordt de omschrijving
van deze voorwaarde getoond in de kolom Status.
Deelnemers > Deelnemersdetailkaart Onderwijstijd
· Voor BVE-deelnemers wordt de norm voor de onderwijstijd nu wel weer
weergegeven.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart LVS-Kwadrant
· Alleen de rapportcijfers van de huidige aanmelding worden nu getoond, dus niet
meer van de vorige aanmelding van de huidige lesperiode. Het is wel mogelijk deze
in het kwadrant te zien als de Magisterpeildatum verzet wordt.
· Als niet alle scores bij een testonderdeel gevuld zijn, worden de testresultaten niet
meer dubbel getoond.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Logboek
· Als wijzigingen worden aangebracht in het logboek en er wordt zonder op te slaan
naar een andere leerling genavigeerd, dan vraagt Magister nu of de wijzigingen
opgeslagen moeten worden.
· Bij het toevoegen van een nieuw logboekitem, worden de ingevulde gegevens
vastgehouden als er gebladerd wordt in de wizard.
· Er kunnen nu alleen nog actieve medewerkers opgegeven worden als eigenaar van
een logboek.
Leerlingen > Leerlingen > Export
· Bij de Export van ouders t.b.v. mailing is het nu mogelijk om dubbele
e-mailadressen te verwijderen uit de export.
· De Export ouders t.b.v. mailing is uitgebreid met de volgende velden: soort ouder,
welke ouder (1,2 of 3).
· De CJP-export is nu volgens de eisen van CJP.

1.10.12 Intake
Deelnemers > Deelnemers > Intake
· De intakewizard toont geen vervallen administratieve en organisatorische eenheden
meer.
· Bij het opgeven van de opleidingen waar een deelnemer interesse in heeft, kunnen
alleen nog opleidingen gekozen worden die actief zijn op de opgegeven startdatum.
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1.10.13 Aanmeldingen
De aanmeldingswizards zijn herzien en verbeterd. Onderstaande is een lijst van
wijzigingen:
· In de collectieve routes waarbij nieuwe aanmeldingen werden gemaakt werd er
alleen gewaarschuwd dat er leerlingen voor dezelfde lesperiode al een
aanmeldingen hebben als de eerste leerling in de selectie toevallig al een
aanmelding had. Nu doorzoekt de wizard alle geselecteerde aanmelding en als er
een of meerdere leerlingen zijn waarvoor dit geldt dan wordt er een waarschuwing
gegeven.
· Bij het heen en weer bladeren in een route waarin je het vinkje "Telt niet mee" kon
zetten voor een aanmelding was soms ten onrechte het vinkje niet meer
beschikbaar.
· Wanneer een aanmeldgroep naar een studie om werd gezet was het niet mogelijk
om de vinkjes tweede profiel en alternatieve ILT-code meenemen aan of uit te
zetten. Dat is nu wel mogelijk.
· Bij het laten vallen van een profiel werd er wel een nieuwe aanmelding gemaakt,
maar het vakkenpakket liep gewoon door. Dat is nu opgelost ook in deze situatie
wordt nu een nieuw vakkenpakket aangemaakt.
· Bij het wijzigen van de datum profiel werd de datum doorstroom niet aangepast.
· Bij het invullen van een tweede profiel werd geen nieuwe aanmelding en
vakkenpakket gemaakt. Dat gebeurt nu wel.
· Wanneer bij een leerling in een aanmeldgroep het vinkje LWOO werd aangezet werd
er gevraagd of de ILT CODE er bij gezocht moest worden. Dat lukt uiteraard niet
want dat kan pas als de studie bekend is. Deze controle is nu pas wanneer de
studie ingevuld wordt.
· Bij het aanmaken van een aanmelding voor een andere dan de huidige lesperiode
kon het voorkomen dat er data voorgesteld werden die buiten de lesperiode lagen.
Dit is opgelost.
· Bij het aanmaken van een nieuwe aanmelding is voor de keuze van de ILT-Code
niet meer alleen de code beschikbaar maar ook de omschrijving.
· Bij het wijzigen van het eerste profiel terwijl er ook al een tweede profiel was
ingevuld kon niet meteen een andere alternatieve ILT-code ingevoerd worden. Dit
kan nu wel.
· Bij een leerling met LWOO-indicatie wordt bij een profielwijziging ook gevraagd of
er een bijbehorende LWOO-ILT-code geregistreerd moet worden.

Overige wijzigingen:
Leerlingen > Nieuwe aanmelding
· Leerlingen waarbij is aangegeven dat ze niet meedoen met het boekenfonds,
krijgen nu ook niet meer automatisch boeken toegekend als ze een nieuwe
aanmelding krijgen.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Aanmelding
· Op het tabblad Examen is het veld Sector (VMBO) toegevoegd. Dit is een berekend
veld op basis van het vakkenpakket van de leerling en de vulling van het veld
sector in de schoolstructuur.
Leerlingen > Collectieve aanmeldingsacties > Collectief toekennen van klas
· Als leerlingen collectief van klas gewisseld zijn, dan is dit nu ook terug te zien op de
leerlingdetailkaart Mutaties.
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1.10.14 Inschrijvingen
Deelnemers > BVE-Diplomering
· Onder deze nieuwe knop staat de knop 'Officiële lijsten afdrukken' waarmee
printlijsten zoals een cijferlijst of een diploma afgedrukt kunnen worden voor het
BVE. Om deze knop te kunnen gebruiken, moeten er wel schrijfrechten gezet
worden op de groep Magister-Leerlingen-BVE-Diplomering.
Deelnemers > Deelnemersdetailkaart Inschrijving
· Bij deelnemers met een examenstudie wordt in de titelbalk de examenstudie
getoond als het Magisterfilter Examenkandidaten is geselecteerd, anders wordt de
reguliere studie getoond.
· Bij een examenaanmelding wordt nu alleen nog het tabblad Studie getoond. Dit
tabblad toont alleen gegevens die relevant zijn voor een examenaanmelding.
· De PDF die weggeschreven wordt als er een onderwijsovereenkomst is aangemaakt,
is nu volledig. Er vallen geen stukken tekst meer weg.
· De actie Inschrijving verlengen is komen te vervallen. De geplande einddatum van
een inschrijving kan nu gewijzigd worden met de actie Inschrijving wijzigen.
· De acties Inschrijving wijzigen, beëindigen, beëindiging bewerken en beëindiging
annuleren houden nu ook rekening met examenaanmeldingen en de
diplomagegevens daarvan.

1.10.15 Vakkenpakket
Leerlingen > Vakkenpakket > Detailkaart vakken
· Op het tabblad Examen is nu ook de mogelijkheid om aan te geven of de leerling
voor dat vak gebruik wil maken van grootschrift.

1.10.16 Boekenfonds
School > Boekenfonds
· Alle schermen binnen het boekenfonds hebben nu de juiste tekst in de titelbalk en
in de statusbalk onderin.
School > Boekenfonds > Mutaties - Meldingen
· Als een vak wordt toegevoegd bij een leerling en er horen boeken bij dit vak, dan
komt hiervan een melding in het boekenfonds-mutatie-overzicht.
School > Boekenfonds > Boeken
· Bij het importeren van boeken kan nu aangegeven worden wat er met bestaande
boeken moet gebeuren. De opties zijn: Overslaan, Overschrijven, Toevoegen en bij
elk boek wat al bestaat een vraag krijgen wat Magister er mee moet doen.
· Via de knop 'Leverancier invullen' is het nu ook mogelijk om collectief de leverancier
van alle boeken in te vullen of te wijzigen en niet meer alleen de boeken zonder
leverancier.
School > Boekenfonds > boekendetailkaart Basisgegevens
· Het is nu alleen nog mogelijk om de vakken bij het boek aan te passen als eerst op
de knop Bewerken wordt gedrukt.
· Als op de knop Bewerken wordt gedrukt en daarna op de puntjesknop bij de
vakken, dan worden nu alle gekoppelde vakken met een vinkje getoond en niet
meer alleen de eerste.
School > Boekenfonds > Voorraadbeheer
· De knoppen vooruit bladeren en terug bladeren in de detailkaart basisgegevens zijn
weer beschikbaar.
· Het kon voorkomen dat er geen studies bij de boeken getoond werden onder in het
voorraadbeheerscherm. Dit is opgelost.
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· De prognoses van het aantal leerlingen worden nu ook getoond als de boekenfonds
per locatie wordt geregeld. Dit werkt echter alleen voor nieuwe prognoses. Mocht
het al ingevoerd zijn en het wordt niet getoond in voorraadbeheer, kan er contact
opgenomen worden met de Helpdesk.
School > Boekenfonds > Bestellen
· Het aantal te bestellen boeken in de wizard bestellen per studie wordt nu berekend
op basis van het aantal toegekende boeken, het aantal in voorraad en het aantal
reeds in bestelling.
· In de printlijst Bestellijst per studie is het tabblad Gegevens in ReportBuilder niet
meer beschikbaar, omdat het toevoegen van gegevens ongewenste resultaten
opleverde.
School > Boekenfonds > Bestelling - Afboeken
· Alleen als bij configuratie is ingesteld dat boekenfonds per locatie is geregeld, wordt
de locatiekeus in de wizard 'Bestellingen afboeken' getoond.
· De geselecteerde leverancier heeft nu een oranje achtergrond.
School > Boekenfonds > Inleveren
· Bij het inleveren van boeken is het nu ook mogelijk om op studies te selecteren.
School > Boekenfonds > Boeken uitleveren
· De printlijst Uitleverlijst doorlenen geeft geen foutmelding meer.
School > Boekenfonds > Overig - Collectief verwijderen
· Het is nu ook mogelijk om aan te geven welke boeken verwijderd moeten worden.
School > Boekenfonds > Rapportage
· De uitleverlijst controle toont geen scherm meer met de vraag of het afdrukken is
gelukt.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Boeken
· De wizard 'Boeken toekennen aan' toont nu ook de interne code van het boek, als
dit in de configuratie van het boekenfonds staat aangevinkt.

1.10.17 Financieel
School > Financieel > Facturen
· Als de klas, leerweg of studie in het overzicht wordt gezet, wordt de leerling niet
meer dubbel getoond als er maar één factuurregel is.
· Als er gebruik wordt gemaakt van een vakconditie, dan worden de vakken met een
datum certificaat behaald niet meegenomen.
· Het is nu mogelijk om de huidige klas/lesgroep van een leerling in het overzicht te
zetten.
School > Financieel > Facturering
· Het is nu ook mogelijk om de klas waar de leerling in zit op de afdrukdatum op te
nemen in de printlijsten van Herinneringen. Dit veld heet Klasopafdrukdatum.
· Herinneringen kunnen weer afgedrukt worden.
School > Financieel > Import/Export
· De export naar Clieop geeft nu een melding als het bank-/gironummer 0 is.
· In de export van debiteurgegevens voor Windows naar Exact is het veld met straat
en huisnummer vergroot naar 40 karakters.
School > Financieel > Rapportage
· De printlijst Ontvangsten geeft nu ook het totaal weer van de opgegeven periode.
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School > Financieel > Wijzigingen
· Als de klas of studie in het overzicht wordt gezet, wordt de leerling niet meer
dubbel getoond als er maar één mutatie is.

1.10.18 Kluisjes
Leerlingen > Kluisjes > Overzicht
· Het is nu ook mogelijk om kluisjes te importeren waarbij de begin- en einddatum
leeg zijn. Dan moet wel het veld stamnummer gevuld zijn met een 0.
Leerlingen > Kluisjes > Rapportage
· In de wizard van de printlijst Niet verhuurde kluisjes, kan op de laatste pagina een
sortering opgegeven worden.

1.10.19 Keuzewerktijd
School > Keuzewerktijd
· Bij meerdere KWT-uren op hetzelfde lesuur, kan een leerling maar voor één
KWT-uur worden geplaatst.
School > Keuzewerktijd > KWT-uren
· Als een leerling voor een KWT uur is geplaatst, wordt dit in de leerling-agenda
correct weergegeven.
· Bij het invoeren van een KWT uur is de lokaalkeus nu afhankelijk van het ingestelde
locatiefilter in de filterbalk.
· Het is niet meer mogelijk om meer leerlingen toe te voegen dan het ingestelde
maximum.
· De teller met aantal geplaatste leerlingen is nu gelijk met het aantal leerlingen dat
is aangemeld voor het KWT uur.
· Het maximum aantal leerlingen wordt nu ook goed getoond als er KWT-uren voor
dezelfde docenten, uren en/of lokalen zijn gemaakt.
· Als er KWT-uren voor dezelfde docenten, uren en/of lokalen zijn gemaakt en
hiervan wordt één uur verwijderd, dan wordt nu ook echt dit ene uur verwijderd en
niet alle andere uren van dezelfde docent.
· Na het wijzigen van een Klas- of Studiebeperking worden nu de juiste leerlingen in
het plaatsingsscherm getoond.
School > Keuzewerktijd > Leerlingkeuze
· Bij het overschrijden van het maximum aantal items voor het KWT overzicht komt
de melding om via filtering de keus te beperken. Daarnaast is nu een optie
opgenomen 'Alles weergeven', als geen filtering meer mogelijk is.
· Leerlingen die halverwege de week ingeschreven zijn, worden nu wel getoond in die
week.

1.10.20 Aanwezigheid
Leerlingen > Aanwezigheid
· Bij registratie van gebouwpresenties wordt nu de begin- en eindtijd bepaald.
Daarnaast is een gebouwpresentie in de agenda van de leerling herkenbaar
gemaakt d.m.v. een schoolplaatje met begin- en eindtijd.
· Op het terugkombriefje komt nu ook de eindtijd te staan die in de wizard ingevoerd
is.
· De wizard van de terugkommaatregel geeft nu een eindtijd die een half uur later is
dan de begintijd als er geen eindtijd is ingevoerd in de hulptabel maatregel.
Hierdoor wordt de terugkommaatregel nu wel opgeslagen in de agenda. Deze
eindtijd is nog wel aan te passen in de wizard.
Leerlingen > Aanwezigheid > Overzicht
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· Absenties met opmerkingen worden nu ook schuin afgedrukt op de schermafdruk.
· Een absentiemelding van een afgesloten les kan nu naderhand nog worden
gewijzigd.
· In de wizard voor het overzetten van zieke leerlingen zijn nu de absentieredenen
gesorteerd op volgnummer.
· Met de toetscombinatie Alt+T is de wizard voor het toevoegen van een 'Te laat'
melding weer oproepbaar.
· Nadat de datum in de werkbalk is aangepast, werkt het scrollwieltje van de muis nu
wel weer.
Leerlingen > Aanwezigheid > Aanwezigheidsdetailkaart Aanwezigheid
· Een absentieregistratie van een afgesloten les kan nu ook op deze detailkaart
verwijderd worden.
· Bij het afsluiten van het overzichtsscherm kon het voorkomen dat Magister een
foutmelding gaf. Dit is opgelost.
· Bij het overzetten van de zieken worden nu alleen de leerlingen getoond van de
geselecteerde locaties en klassen.
· De volgorde van de velden die getoond worden bij dubbelklikken op een
absentiemelding staan nu in dezelfde volgorde als op de pagina Aanvullend in de
wizard Absentie toevoegen.
· Een persoonlijke mentor ziet nu ook leerlingen in het overzicht die van studie zijn
veranderd en dezelfde persoonlijke mentor hebben gehouden. Deze leerlingen
worden ook getoond als de datum van het overzicht binnen de vorige aanmelding
valt.
· Het is nu weer mogelijk om de laatste uren van de dag te selecteren.
· Het is nu weer mogelijk om een absentie van een afgesloten les te wijzigen als
hiervoor rechten de volgende rechten ingesteld zijn in de autorisatiemodule:
Leerlingen - Aanwezigheid - Afgesloten les wijzigen, Overzicht en Absentiedetails
(detailkaart na dubbelklikken op een absentie) en/of Aanwezigheid (detailkaart na
dubbelklikken op een leerling).
Leerlingen > Aanwezigheid > Aanwezigheidsdetailkaart Telefoon
· De naam van de leerling wordt nu goed getoond, ook als een leerling een dubbele
achternaam heeft.
Leerlingen > Aanwezigheid > Leerplichtdetailkaart Leerplicht
· Op het tabblad Absenties is de datumnotatie nu weer dd-mm-jjjj.
Leerlingen > Aanwezigheid > Verantwoording per docent
· Bij het les afsluiten van het eerste deel van een blokuur worden de registraties nu
goed overgenomen naar het volgende lesuur.
· Een eerdere absentieregistratie van een leerling (bijvoorbeeld ziekmelding door de
administratie), kan door de docent nu alleen na een waarschuwingsmelding worden
gewijzigd.
Leerlingen > Aanwezigheid > Verantwoording per docent, Verantwoording
alle docenten
· Lessen in de toekomst kunnen niet meer worden afgesloten.
Leerlingen > Aanwezigheid > Terugkomers
· De schermprint geeft nu weer alle kolommen op één pagina.
· Het terugkomoverzicht houdt nu ook rekening met de filters in de Magisterfilterbalk.
Leerlingen > Aanwezigheid > Terugkomers > detailkaart Maatregelen
· Deze detailkaart toont nu ook het totaal aantal geoorloofde en ongeoorloofde
absenties.
Leerlingen > Aanwezigheid > Leerplicht
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· De KOV berekening op basis van het rooster wordt nu goed uitgevoerd.
· In dit overzicht zijn nu de opties opgenomen om te kunnen filteren en te groeperen.
Daarnaast zijn ook de opties voor grafische weergave en managementinfo
beschikbaar.
· De KOV-berekening houdt nu ook rekening met de einddatum van de
kwalificatieplicht.
Leerlingen > Aanwezigheid > Import/export
· Bij de export naar Cardiff kan nu aangegeven worden of de vervallen lessen ook
geëxporteerd moeten worden.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Aanwezigheid
· Een gekozen periodefilter waarin de tekst 'Gehele lesperiode' voor komt, blijft nu
staan als een andere leerling wordt geselecteerd.
Leerlingen > Aanwezigheid > Rapportage
· Het kon voorkomen dat de knop Rapportage een foutmelding gaf. Dit is opgelost.
· Leerlingen die halverwege een geselecteerde week begonnen zijn, worden nu ook
getoond op de printlijsten van Aanwezigheid.
· Bij het exporteren van de printlijsten van de urenverantwoording naar HTML worden
de gegevens nu correct weergegeven.

1.10.21 LVS
Beheer > Beheer > LVS-structuur > Test
· Het is nu weer mogelijk om de RVC-toets Drempelonderzoek 1ste versie 2006 te
koppelen aan de test Drempelonderzoek 678 Technisch lezen, zodat deze test
overgenomen wordt bij een RVC-aanvraag.
Beheer > Beheer > LVS-structuur > Formulieren
· Het is nu mogelijk om bij een veld van het type lookup de keuzelijsten
ILT-/CREBO-code, Studie en Lesperiode toe te voegen.
Leerlingen > LVS > Observaties
· De observatiekolommen worden nu goed getoond bij het selecteren van een andere
les.
Leerlingen > LVS > Rapportage
· In de wizard van de printlijst Logboek is op de pagina van de formulierselectie de
kolom Omschrijving en Locatie toegevoegd. Beide kolommen zijn ook opgenomen in
de wizard logboekitem toevoegen bij een leerling.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Logboek
· Bij het instellen van het formulierfilter is de lijstkeuze nu beperkt tot die
formulieren waar de gebruiker rechten voor heeft.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Kenmerken
· De puntjesknoppen voor de selectie van interne- en externe contactpersonen zijn
weer beschikbaar.
· Het is nu mogelijk om een bestand aan een kenmerk te koppelen.
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1.10.22 Stage
Leerlingen > Stage > Stages
· De gegevens van de praktijkovereenkomst kunnen nu ook via de kolomkiezer in het
overzicht gezet worden.
· De basislay-out is aangepast zodat de kolom Status nu de juiste status voor
VO-stages weergeeft.
· Het is nu mogelijk om het stagebedrijf te wijzigen op de stagedetailkaarten
Algemeen en Algemeen BVE.
· Bij het invoeren van een nieuwe stage/BPV kan nu alleen nog in het scherm van de
dagindeling opgegeven worden wat de begin- en einddatum van de stage/BPV is.
· Het is niet meer mogelijk om een BPV die reeds door IBG goedgekeurd is te
verwijderen. Er moet eerst een verwijdermutatie aangeleverd worden.
· De wizard voor een nieuwe stage/BPV heeft nu de mogelijkheid om meerdere
studies en meerdere klassen te selecteren. Het is echter niet mogelijk om meerdere
leerlingen te selecteren.
· De wizard voor een nieuwe stage/BPV heeft nu de mogelijkheid om de klasselectie
over te slaan.
· Het is nu mogelijk om voor een toekomstige leerling een toekomstige stage of BPV
in te voeren. Hiervoor moet wel de Magisterpeildatum op of na de begindatum van
de aanmelding/inschrijving gezet worden.
· Er wordt nu correct een volgnummer BPV gegenereerd na een nieuwe BPV
aanmaken.
· Er komt geen foutmelding meer in de wizard stage toevoegen nadat er een klas
geselecteerd is.
· Bij het toevoegen van een stage of BPV kan nu uit drie opties gekozen worden: Een
officiële BPV die aan BRON wordt gemeld, een BPV die niet aan BRON wordt gemeld
en een stage voor het VO.
Leerlingen > Stage > Stagedetailkaart Algemeen
· De velden Opleiding en Differentiatie staan weer op de detailkaart.
· Het is nu weer mogelijk om de hulptabel Differentiatie te bewerken met de
puntjesknop.
Leerlingen > Stage > Stagedetailkaart Algemeen BVE
· Als er een datum einde wordt ingevuld bij een BPV, dan wordt er geen nieuwe
praktijkovereenkomst meer aangemaakt.
· Het is nu ook mogelijk om een reden beëindiging van de BPV op te geven. Als er
alleen een reden wordt opgegeven en geen datum, vraagt Magister of de datum van
vandaag bij de einddatum gezet moet worden.
Leerlingen > Stage > Stagedetailkaart Stagebedrijf
· De code van het bedrijf is toegevoegd aan deze detailkaart.
· Het is niet meer mogelijk om de naam van het bedrijf te veranderen. Als het
verkeerde bedrijf gekozen is bij de leerling, zal de stage óf beëindigd óf verwijderd
moeten worden en moet er een nieuwe stage bij het juiste bedrijf aangemaakt
worden.
Leerlingen > Stage > Bedrijven
· Op alle bedrijvendetailkaarten wordt in de titelbalk de code van het bedrijf
weergegeven.
Leerlingen > Stage > Bedrijvendetailkaart Leerlingen
· Als in de configuratie alleen het onderwijssoort VO is aangevinkt, wordt bij het
toevoegen van een stage bij een bedrijf niet meer de vraag gesteld of er een BPV of
stage aangemaakt moet worden.
· Er komt geen foutmelding meer bij het invoeren van een nieuwe stage.
· Bij het invoeren van een nieuwe stage hoeft het bedrijf niet meer geselecteerd te
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worden, omdat er vanuit de bedrijvendetailkaart een stage aangemaakt wordt.
· Als een stage via de bedrijvendetailkaart wordt toegevoegd, hoeft het bedrijf niet
meer geselecteerd te worden.
· De huidige klas van de leerling wordt nu ook op deze detailkaart getoond.
Deelnemers > Stage > Bedrijvendetailkaart Contracten
· De kolommen kunnen nu naar wens breder en smaller gemaakt worden.
· Het aantal deelnemers wordt nu ook getoond.
· Het nieuwste contract staat nu bovenaan.
Leerlingen > Stage > Rapportage
· Als de printlijst Leerlingen per stagebedrijf uitgebreid wordt aangepast, dan geeft
de nieuwe printlijst geen foutmelding meer als deze afgedrukt wordt.
· Als er in de rapportagewizard een aantal bedrijven geselecteerd is, dan worden nu
ook echt alleen die bedrijven afgedrukt en niet meer alle bedrijven.
· Als het rapport 'Stagebedrijf per leerling uitgebreid' aangepast wordt, valt de
leerlingselectie niet meer weg in de rapportagewizard.
· De printlijst Kennisgeving bedrijf geplande stages haalt nu alleen de stages/BPV's in
de toekomst op. Als de leerling een toekomstige inschrijving heeft waarvan de
geplande stage/BPV afgedrukt moet worden, moet wel de Magisterpeildatum
gewijzigd worden naar de inschrijfdatum, voordat het afgedrukt kan worden.
· De printlijsten Leerlingen per praktijkbegeleider en Stage-overeenkomst houden nu
ook rekening met het locatiefilter in de Magisterfilterbalk.
· Het filter van de stagespecificatie, bijvoorbeeld Lopende stages, werkt nu ook weer
bij eigen printlijsten.
· Het is nu ook mogelijk om toekomstige stages af te drukken.
· Voor leerlingen vanuit het VO die een MBO-opleiding volgen en in dat kader ook een
stage, kunnen nu ook geselecteerd worden bij het afdrukken van een
praktijkovereenkomst.
· Bij de printlijst Etiketten bedrijven met Stage/BPV is het nu ook mogelijk om de
stage/BPV's te selecteren via studie, klas en/of lesgroep.
· Het is nu weer mogelijk om een sortering op te geven bij de praktijkovereenkomst
en bij de stage-overeenkomst.
· De sortering van de praktijk- en stage-overeenkomst staat nu standaard op
Achternaam leerling.
· Het aantal uren wordt nu altijd afgedrukt op een praktijkovereenkomst.
· De printlijst Stage-overeenkomst toont het huisnummer van de school niet meer
dubbel. De straatnaam bij de school is nu ook echt die van de school en niet van de
leerling.
· De printlijsten Beschikbare stageplaatsen zijn uitgebreid met de gegevens van
Leerweg, CREBO-code en CREBO-omschrijving.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart stage
· In de leerlingdetailkaart stage is het veld bedrijfsopleider niet meer zichtbaar, daar
dit veld niet meer gebruikt wordt.
· In de leerlingdetailkaart stage wordt de klassenmentor 1 en klassenmentor 2 nu
ook getoond, mits deze in de schoolstructuur zijn ingevoerd.
Deelnemers > Stage > Stagedetailkaart Overeenkomsten
· De PDF die weggeschreven wordt als er een praktijkovereenkomst is aangemaakt,
is nu volledig. Er vallen geen stukken tekst meer weg.
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1.10.23 Cijfers
Beheer > Cijfers > Cijferperioden
· De detailinformatie van een cijferperiode die getoond wordt als er gewisseld wordt
tussen de studies aan de linkerkant komt nu altijd overeen met de eerst getoonde
cijferperiode.
Beheer > Cijfers > Cijferkolommen
· Bij het selecteren van cijferkolommen m.b.v. het toverstokje, is het nu ook mogelijk
om verschillende cijferkolommen binnen bepaalde periodes te selecteren.
· 'Op het tabblad Toets in de PTA-weergave is het veld eindtermen toegevoegd.
Beheer > Cijfers > Collectief cijferkolommen aanpassen
· Bij de selectie van cijferperioden worden deze nu niet meer dubbel getoond.
Beheer > Cijfers > PTA Toetsen
· Op het tabblad Toetsen is het veld Eindtermen toegevoegd.
· Bij het aanmaken van een PTA-toets kan nu ook direct aangegeven worden aan
welke cijferkolomverzameling de toets moet worden toegevoegd.
Beheer > Cijfers > Berekenen cijfers
· Voor berekeningskolommen in de examenperiode wordt niet meer standaard een 0
gerekend bij een ontbrekend cijfer.
Leerlingen > Cijfers > Invoeren
· Het is nu mogelijk om met de rechtermuisknop een vrijstelling in te voeren. In
plaats van een cijfer komen er de letters 'Vr' te staan. Vrijstellingen worden niet
meegenomen in berekeningen.
· Als een leerling vrijstelling voor een vak heeft, wordt dit nu in het groen
weergegeven met de letters Vr.
· Als bij een PTA-toets de uitgebreide toets-uitleg is ingevuld, dan wordt deze nu ter
informatie getoond in de wizard Werkinfo.
· Bij een leerling zonder cijfer komt nu een melding dat er eerst een cijfer ingevoerd
moet worden voordat een weegfactor per leerling ingevoerd kan worden.
· Het is nu mogelijk om in de wizard op kolomnummer te sorteren.
· Met de actie Docentcijfers invoeren kunnen docenten nu eigen cijfers invoeren.
· Als een cijfer wordt verwijderd uit een cijferkolom en er staan verder geen cijfers in
deze kolom, dan wordt deze kolom nu ook echt niet meer getoond als de optie Lege
kolommen verbergen aan staat.
· Cijfertekstkolommen worden nu goed onder in de statistieken getoond.
· De datum van een berekeningskolom in de cijferinformatie wordt nu altijd gewijzigd
als de kolom opnieuw berekend is, dus ook als bijvoorbeeld het gemiddelde
hetzelfde cijfer is als wat er al stond.
· Er komt geen foutmelding meer als de eerste keer een herkansing wordt
opgegeven.
· Er komt geen foutmelding meer als er docentcijfers opgeslagen worden.
· Als bij een cijferkolom, cijferperiode of BVE-toets aangegeven is dat dit niet
zichtbaar is voor onderwijzend personeel, dan ziet een gebruiker in de rol van
docent deze niet meer. Als de gebruiker een andere rol dan docent kiest, is het wel
zichtbaar.
· Als een docent een schermafdruk maakt, worden de onvoldoendes met witte letters
op een rode achtergrond afgedrukt als er bij de instellingen is aangegeven dat de
onvoldoendes in rood weergegeven moeten worden.
· Een vak met het +-teken in de vakcode levert geen foutmelding meer op bij het
openen van de wizard van cijferinvoer.
· Het is nu weer mogelijk om cijfers in te voeren voor een lesgroep.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Voortgangscijfers
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· Als een leerling vrijstelling voor een vak heeft, wordt dit nu in het groen
weergegeven met de letters Vr.
· Alleen de cijfers die opgebouwd zijn uit herkansingscijfers worden paars
weergegeven en niet meer de betreffende cijferkolom bij alle leerlingen.
Leerlingen > Cijfers > Rapportage
· Als een printlijst absenties kan weergeven, dan toont de wizard nu ook het soort
absenties bij de absentiecodes die geselecteerd kunnen worden.
· Bij het afdrukken van cijfers over meerdere jaren, komt nu wel de juiste docentcode
als de leerling steeds van één docent les heeft gehad in een bepaald vak.
· De printlijst Cijferlijst BVE drukt nu de juiste teksten uit de teksttabel af en niet de
achterliggende waarde.
· Als bij een cijferkolomverzameling aangegeven is dat deze niet zichtbaar is voor
onderwijzend personeel, dan ziet een gebruiker in de rol van docent deze niet meer.
Als de gebruiker een andere rol dan docent kiest, is het wel zichtbaar.
· Als bij leerlingen die van profiel zijn gewisseld het vinkje Cijfers over meerdere
jaren aangezet wordt, dan worden de cijfers nu wel afgedrukt.
· Als in Layoutbeheer is aangegeven dat cijfers onder een bepaalde waarde in rood
weergegeven moeten worden, dan geldt dit nu niet meer voor cijferteksten zonder
indicatie Onvoldoende en alleen cijfers, dus geen teksten.
· Vakken die door meerdere docenten worden gegeven, komen niet meer dubbel op
printlijsten als het vinkje Alleen hoofddocent afdrukken in Layoutbeheer uitgevinkt
is.

1.10.24 Examens
Leerlingen > Examens
· Binnen de examenmodule wordt nu rekening gehouden met de filters in de
Magisterfilterbalk.
Leerlingen > Examens > Vakinstellingen
· Bij studies met profielen met verschillende leerwegen, bijvoorbeeld GL en TL, gaat
de vakkencontrole nu wel goed.
Leerlingen > Examens > Vakkenpakket
· De controle voor de studies LWT met ILT-codes 3374 en 3474 is aangepast en zal
niet meer aangeven dat er vakken ontbreken als het vak Nederlands en een
beroepsgericht vak aanwezig zijn.
· De vakkenpakketcontrole valt niet meer over taalvakken zonder literatuur als het
vak literatuur ook in het pakket zit.
· De vakkenpakketcontrole voor de oude havo is voor het profiel CM aangepast zodat
Magister niet meer zegt dat DU12 of FA12 in het gemeenschappelijk deel moeten
als deze in het profieldeel staan en DU1 en FA1 ontbreken.
· Magister zal voor de oude havo, profiel EM niet meer aangeven dat FA12 of DU12 in
het gemeenschappelijke deel hoort, als deze in het vrije deel staat.
· Het is nu ook mogelijkheid om aan te geven of een leerling voor een vak gebruik wil
maken van grootschrift.
· Leerlingen die de gemengde leerweg techniek doen worden niet meer goedgekeurd
als ze het praktijkvak technologie (tglt) missen.
Leerlingen > Examens > Examencijferstructuur
· Bij het vak kunst (algemeen) wordt geen melding meer gegeven dat de SE-kolom
ontbreekt.
· Het is nu weer mogelijk om examencijferkolommen aan te maken voor VWO.
Leerlingen > Examens > Rooster
· Het vak Kunst (algemeen) voor havo nieuw is verplaatst van 4 juni naar 15 mei.
· Bij het toevoegen van een roosteritem wordt het officiële nummer gelijk gevuld met

23-4-2009 © 2001-2009 SchoolMaster BV

Magister 4.3

27

het vak.
· Het examenmoment in de wizard komt overeen met het examenmoment dat
geselecteerd is in het filter op het roosterscherm.
· Magister kijkt nu ook naar geplaatste kandidaten met een vak op hoger niveau bij
de controle van de plaatsing.
Leerlingen > Examens > Profiel- en Sectorwerkstuk
· Als het profielwerkstukcijfer wordt gewijzigd, wordt nu ook direct het
combinatiecijfer opnieuw berekend.
Leerlingen > Examens > Cijfers 1e tijdvak berekenen
· Het eindcijfer van het vak kunst (algemeen) wordt nu wel berekend zonder dat
Magister zegt dat het SE-cijfer ontbreekt.
Leerlingen > Examens > Examencijfers
· De controle van de examencijfers is aangepast voor de nieuwe Havo.
Leerlingen > Examens > Slaag/zakregeling uitvoeren
· Deze wizard houdt nu ook rekening met de locatie die is geselecteerd in de
Magisterfilterbalk.
Leerlingen > Examens > Examenexport
· De examenexport Wolf exporteert nu 4 posities voor de vakcode ipv 3. Hierdoor
worden er nu wel meerdere bestanden gemaakt als 1 docent bijvoorbeeld de
vakken kunst drama (1032) en kunst muziek (1031) aan dezelfde klas geeft.
Leerlingen > Examens > Rapportage
· Op de officiële cijferlijsten worden de vakken nu binnen het
gemeenschappelijke/profiel/vrije deel gesorteerd op vakvolgnummer zoals die is
opgegeven bij de studievakken in de schoolstructuur.
· De printlijst Akkoordverklaring VWO, HAVO, VMBO toont nu ook het cijfer van een
profielwerkstuk en het combinatiecijfer.
· De printlijsten van de akkoordverklaring worden nu bij leerlingen met een
dubbelprofiel op één pagina per profiel afgedrukt.
· De printlijst Etiketten per klas/vak kan nu ook op andere manieren gesorteerd
worden dan op examennummer.
· In de CE-vergaderlijsten wordt nu het cijfer óf de beoordeling van het
profielwerkstuk afgedrukt.
· Op de printlijst Profiel/Sectorwerkstukken per studie wordt nu een cijfer afgedrukt
als er een cijfer behaald is.
· Op de voorbedrukte cijferlijst Havo model IBG komt nu ook het cijfer van het
profielwerkstuk.
· Aan de hand van het vakkenpakket van een leerling en de vulling van het veld
sector in de schoolstructuur, wordt de juiste sector opgezocht en op het
VMBO-diploma en -cijferlijst geplaatst.
· Op de printlijsten van het Proces verbaal is nu ook een kolom Grootschrift
opgenomen.
· De printlijst Officiële cijferlijst havo model Cfi heeft nu een sterretje bij het
combinatiecijfer en de vakken die daar deel van uit maken en de uitlijning is
verbeterd.
· De printlijst Officiële cijferlijst havo model ibg is aangepast zodat bij maar één vak
in het vrije deel, de tekst Vakken in het vrije deel niet over de tekst van het
combinatiecijfer valt.
· De printlijsten van de akkoordverklaring tonen het cijfer van het profielwerkstuk nu
op dezelfde lijn als het combinatiecijfer.
· Het kon voorkomen dat de printlijst Officieel diploma VMBO een foutmelding gaf.
Dit is opgelost.
· Het kon voorkomen dat de printlijsten Officiële cijferlijst Havo model Cfi en de
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cijferlijsten van het VMBO niet goed uitgelijnd uit de printer kwamen. Dit is
opgelost.
De printlijst Akkoordverklaring vwo, havo, vmbo geeft nu weer het juiste aantal
pagina's als er gekozen is voor een sortering op volgnr. klas. Er worden geen
leerlingen meer dubbel afgedrukt.
De printlijst Examenoproep volgens rooster wordt nu weer gesorteerd zoals
opgegeven in de rapportagewizard.
De printlijst Officieel diploma vmbo drukt nu ook de sectoren af voor andere
opleidingen dan de tl.
De printlijst Profiel/Sectorwerkstukken per studie drukt nu wel de cijfers van de
profielwerkstukken af en bij een beoordeling komt deze er nu wel helemaal op.
De wizard voor de printlijst Proces verbaal vwo/havo/vmbo geeft nu alleen de
opleidingen weer die gegeven worden op de locatie die geselecteerd is in de
Magisterfilterbalk.
Het officieel diploma vmbo toont nu ook de sector bij leerlingen die geen TL doen.

Leerlingen > Examens > VO Examenresultaten
· Als er twee keer op een dag geëxporteerd wordt, suggereert Magister de tweede
keer niet meer hetzelfde nummer als de eerste keer, maar 1 hoger.
· Als het vinkje Voor 1 mei teruggetrokken leerlingen verzamelen aangezet was, kon
het gebeuren dat er ook leerlingen uit voorgaande lesperiodes op de afkeuringslijst
terecht kwamen. Dit is opgelost.
· De titel van het profielwerkstuk wordt nu ook voor de nieuwe Havo verzameld.
· Er komt geen foutmelding meer bij het verzamelen van de examenresultaten van
de nieuwe Havo.
Leerlingen > Leerlingdetailkaart Examen-Cijfers
· De gegevens van het profielwerkstuk worden nu goed getoond op deze detailkaart.

1.10.25 Rapportage
Beheer > Ontwerp > Sjablonen
· De sjablonen waar rapportages met klasgegevens mee worden gegenereerd, zijn
uitgebreid met het veld tweede mentor.
Beheer > Ontwerp > Aanpassen
· De kolomkiezer in ReportBuilder heeft weer hetzelfde icoontje als de kolomkiezer in
Magister.
· Het is nu mogelijk om in de printlijst van de intakebrief de naam van degene die de
brief print te tonen als Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam. Kies hiervoor het
veld LoginPersoneelsnaam uit het gegeven Titel.
Leerlingen > Rapportage
· In de printlijst Roosteragenda per leerling wordt nu de omschrijving van het
gekozen KWT-uur getoond.
· Het is nu weer mogelijk om een sortering op te geven bij het afdrukken van de
onderwijsovereenkomsten.
· De standaardsortering bij het afdrukken van onderwijsovereenkomsten staat nu op
Achternaam leerling.
· De printlijsten in de groep Presenties waren gebaseerd op een verouderde structuur
in Magister en gaven ook geen gegevens meer. De groep Presenties is daarom
verwijderd uit de lijst.
· De printlijstgroep BO-Diplomering wordt niet meer getoond als in de configuratie
alleen VO aangevinkt is als onderwijssoort.
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1.10.26 Personeel
School > Personeel > Overzicht
· In het Personeelsoverzicht werkt Het filter 'actief' weer.
School > Personeel > Personeelsdetailkaart Diversen
· Als op de detailkaart Locaties geen locaties aangevinkt zijn en er wordt op de
detailkaart Diversen een hoofdlocatie aangegeven, dan wordt deze locatie ook
aangevinkt op de detailkaart Locaties
· Als op de detailkaart Diversen een hoofdlocatie wordt aangegeven en er was in
Beheer > Autorisatie > Gebruikers geen standaardlocatie opgegeven, dan wordt de
hoofdlocatie ook als standaardlocatie ingevuld.
School > Personeel > Personeelsdetailkaart Locaties
· De volgorde van de locaties wordt nu getoond op het volgnummer zoals die
aangegeven is in Beheer > Beheer > Schoolstructuur - Administratieve indeling,
tabblad Locatie.
School > Personeel > Personeelskaart NAW
· Als er wijzigingen gedaan zijn zonder opslaan en er wordt naar een ander
personeelslid genavigeerd met de groene knoppen, dan wordt nu de vraag gesteld
of de wijzigingen opgeslagen moeten worden.
School > Personeel > Personeelsdetailkaart Lessen
· Het veld Docentcode is hernoemd naar Docentnaam.
School > Personeel > Rapportage
· Op de pagina Afdrukken in de wizard van de printlijst Roosterschraplijst wordt in de
infotekst aangegeven dat het bij deze printlijst niet mogelijk is om een
afdrukvoorbeeld te genereren.
· Als bij de printlijst Roosterschraplijst op de knop Annuleren wordt gedrukt, wordt er
geen afdruk meer gemaakt.

1.10.27 Relaties
School > Relaties
· Op de relatiedetailkaart NAW is het veld Volledige naam vergroot naar 100
karakters
· Op de relatiedetailkaart Contactpersonen is het veld Volledige naam vergroot naar
100 karakters.

1.10.28 Communicatie
School > Communicatie > Brief versturen
· Bij het versturen van een brief aan personeelsleden is een locatiefilter opgenomen.
School > Communicatie > SMS versturen
· Op de pagina Leerlingselectie worden de leerlingen nu getoond met achternaam,
roepnaam tussenvoegsel.
School > Communicatie > SMS/E-mail versturen
· De keuze van de studies, klassen en/of leerlingen hangt nu af van degene die
ingelogd is in Magister en zijn/haar rol. De wizard toont bijvoorbeeld geen klassen
meer die een gebruiker in de rol van mentor helemaal niet mag zien.
School > Communicatie > E-mail versturen
· Bij het versturen van e-mail aan personeelsleden wordt nu ook echt een e-mail
verstuurd naar de geselecteerde personeelsleden en niet naar willekeurige andere

23-4-2009 © 2001-2009 SchoolMaster BV

30

Magister 4.3
personeelsleden.

1.10.29 BRON
Informatie > BRON
· Het navigatiedeelvenster wordt niet meer getoond in de detailkaarten na
dubbelklikken op een leerling.
Informatie > BRON VO > Verzamelen
· Het is nu mogelijk om het aanleverpuntnummer van een mutatie te wijzigen.
· De detailkaart Stage wordt niet meer getoond na dubbelklikken op een leerling in
het VO-verzamelscherm.
· Als in Beheer > Beheer > Configuratie > Bron de mutatiestop VO ingesteld was op
een datum in de vorige lesperiode, dan kijkt Magister nu ook echt naar die datum
en niet naar de standaarddatum van 1/3/09. Er worden nu dus geen onterechte
accountantsmutaties meer verzameld.
Informatie > BRON VO > Exporteren
· Als er twee keer op een dag geëxporteerd wordt, suggereert Magister de tweede
keer niet meer hetzelfde nummer als de eerste keer, maar 1 hoger.
· Als er handmatig een accountantsmutatie aangemaakt is, dan worden nu wel het
brinnummer en batchnummer ingevuld.
Informatie > BRON > Exporteren
· Het is nu mogelijk om direct een ander batchnummer op te geven, er komt niet
eerst een foutmelding.
Informatie > BRON BVE
· Het nummer van het signaal van BRON wordt nu ook bij het signaal zelf gezet.
Informatie > BRON BO > Exporteren
· Als er meerdere keren een exportbestand wordt gemaakt op dezelfde dag, wordt
het batchnummer nu wel weer met 1 opgehoogd. Ze krijgen dus niet meer elke
keer hetzelfde batchnummer.
· Het afdrukken van de accountantsmutaties geeft nu geen foutmelding meer.
Informatie > BRON > Importeren
· De kolommen Signaal en Signaal van BRON geven nu wel weer gegevens weer,
mits die er zijn.
· Als een wijziging in de naam wordt doorgevoerd naar Magister, dan wordt de
volledige naam nu ook bijgewerkt.
Informatie > BRON BO > Importeren
· Er komt geen foutmelding meer bij het importeren van een terugkoppelbestand met
BPV-gegevens erin.
Informatie > BRON > Importeren/Exporteren
· Het opmerkingenveld is verwijderd van deze schermen, omdat deze hier niet
relevant is.
Informatie > BRON-overzicht
· Er komt geen foutmelding meer als er een stamnummer wordt ingetypt en dan op
Enter wordt gedrukt.
Informatie > BRON BVE > Foto
· De detailkaarten die getoond worden na een dubbelklik op een leerling in de foto
zijn uitgebreid met de stagegegevens.
· De wizard van de fotovergelijking is uitgebreid met een peildatum zodat alleen de
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foto's met die peildatum worden getoond.
· Bij de actie Foto vergelijken wordt nu ook de aanmaakdatum van de foto getoond.

1.10.30 Management
Informatie > Management > Kubus
· Aan de kubus van het gemiddelde cijfer is een veld 'Docent klas/lesgroep'
toegevoegd waarmee de klassen en lesgroepen weergegeven kunnen worden zoals
ze in Personeel > Lessen zijn aangemaakt.
· Het is nu ook mogelijk om de LVS-kenmerken op te nemen in de kubus Absenties.
· In alle kubussen met een datum is de mogelijkheid opgenomen om de gegevens
per jaar of per maand te tonen. Als de indicatie 'Inclusief jaar' aangevinkt staat,
worden bijvoorbeeld absenties per jaar getoond, als deze uitgevinkt staat, worden
ze per maand getoond.
· In de kubus van het gemiddelde cijfer is nu ook de optie opgenomen om rekening
te houden met de peildatum. Als deze aangevinkt is, wordt voor de weergaven van
studie/klas/leerling gekeken naar de deelname op het moment van de peildatum.
Dat betekent dat als leerlingen van bijvoorbeeld klas gewisseld zijn, ze nu maar 1
keer voorkomen in de kubus, namelijk met de klas waar ze in zitten op het moment
van de peildatum. Deze peildatum werkt alleen als ook de indicatie 'Beperk het
resultaat tot de huidige lesperiode' aangevinkt is.

1.10.31 Connector
Beheer > Beheer > Connector > Studies
· In de actie Studie aanmaken worden de korte omschrijving en de organisatorische
eenheid nu ook gevuld als deze bekend zijn. Ze kunnen ook met de hand ingevoerd
worden.
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