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Begin maart 2017 wordt er tijdelijk een nieuw studentenportaal van EduArte in gebruik genomen. Dit 

portaal vervangt het huidige Selfservice portaal. Ook de app wordt vervangen. Je kunt de nieuwe app 

downloaden: EduArte Student.  

 

Let op: deze handleiding is geschreven er van uitgaande dat je het studentenportaal op een pc opent. 

Via de tablet of via de telefoon krijg je dezelfde informatie maar ziet het menu er anders uit.  

Via de App krijg je minder informatie. 

Gebruikersnaam is je studentnummer. Je wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord van het 

selfserviceportaal. Deze heb je per e-mail ontvangen op je school e-mailadres. Ben je je wachtwoord 

kwijt dan kan je een nieuwe aanvragen via ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina.  

Ben je ingelogd zie je het volgende scherm: 
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Hier zie je eventuele mededelingen en de gegevens uit je agenda van die dag. Als je de mededeling 

eenmaal hebt weg geklikt, kan je deze niet meer oproepen. 

Aan de linkerkant in het menu zie je de volgende items: 

Dashboard -> Dit is het beginscherm 

Agenda -> Hierin staat je agenda van de week (je lesrooster/afspraken). Door op een item te klikken 

zie je de details. Je kunt bladeren naar een volgende of voorgaande week met behulp van de pijltjes 

links boven in het scherm en je kunt eventueel een andere weergave kiezen.  

 

Presentie -> In het weekoverzicht zie je per week, per dag het aantal uur dat je afwezig bent gemeld. 

Bij absentie en bij presentie zie je de totaaloverzichten van de selectie die je mbv het filter-icoontje 

kan maken: 

 

Stage -> Hierin vind je de gegevens die zijn geregisteerd in EduArte over jouw stage / werk. Let op 

hier is geen koppeling met On-Stage. 

Studie -> Hierin vind je de gegevens die zijn geregistreerd in EduArte over je opleiding en in welke 

groep(en) je bent ingeschreven. 
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Resultaten -> In eerste instantie zie je de Matrix weergave. Alle laatste behaalde cijfers staan op een 

rijtje. Door op een item te klikken zie de onderliggende gegevens.  Je kunt hier kiezen voor toetsen of 

examengericht. Bij toetsen zie de de formatieve (ontwikkelingsgerichte) resultaten. Door op een 

resultaat te klikken zie je detailgegevens. 

 

 

 

Onder het tabje Overzicht zie je dezelfde gegevens in een andere indeling. Daar waar een 

examenonderdeel geheel is afgrond, zie je het eindresultaat. Als het examenonderdeel nog niet 

helemaal is afgerond zie je de gegevens die je hebt behaald/nog moet behalen door op het 

examenonderdeel te klikken. 
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Onder het tabje Studievoortgang zie je voorlopig nog geen gegevens. 

NB: De status en weergave van deze resultaten zijn niet bij alle opleidingen gelijk. De ene opleiding voert alleen definitieve 

resultaten in, een andere opleiding voert eerst de resultaten in, daarna worden de resultaten nog met de student en/of in 

de afdelingsvergadering besproken en zijn daarna pas definitief. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de recente 

resultaten. Vraag aan je mentor de status. 

Vakken -> Hier zie je alle onderdelen van alle opleidingen waar je (ooit) in ingeschreven bent. Met 

behulp van het filtericoontje rechts in het scherm kan je een opleiding selecteren. 
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Helemaal onderin het scherm aan de linkerkant zie je . Als je hier op klikt kom je bij je 

profielgegevens. Hier staan de gegevens over je account, personalia, school en eventuele algemene 

informatie. Onder Account kan je je wachtwoord instellen en, als je 18 jaar of ouder bent, je ouders 

toestemming geven om ook jouw gegevens via het portaal te raadplegen. 

 

 

Als gegevens (opleiding en/of resultaten) volgens jou niet kloppen neem dan contact op met je 

mentor/coach. Voor persoonsgegevens neem je contact op met de studentenadministratie (STAD). 

Beëindiging van inlog mogelijkheid 

Je kunt inloggen in het studentenportaal tot één maand nadat je bent uitgeschreven als student van 

Scalda. 


