
Handleiding foto’s maken in SchoolDataBeheer via uw smartphone 

 

Het is vanaf 1 september 2017 mogelijk om de foto’s van leerlingen gemakkelijk bij te 

werken met uw eigen mobiele telefoon of dit nu een Iphone-, android- of windowstoestel 

betreft. 

 

LET OP: deze feature is alleen bereikbaar als u via uw mobiele apparaat inlogt op 

SchoolDataBeheer. 

Om de foto’s te updaten gaat u als volgt te werk: 

1. Open SchoolDataBeheer via de internetbrowser op uw smartphone. 

2. Log in en ga in het menu naar het onderdeel “school””Pasfoto’s””. 

3. Selecteer nu de groep waar de betreffende leerling(en) in zit(ten). 

4. Klik nu op volgende. 

5. U ziet nu alle namen en pasfoto’s (als die reeds aanwezig zijn) van de leerlingen (let 

op de naam van de leerling staat bóven de foto). 

6. Klik nu op de foto (of indien er nog geen foto beschikbaar is op het tekeningentje van 

het mannetje). 

7. Klik nu op “Maak foto”. 

8. U kunt nu doorgaans kiezen met welke app op uw smartphone u de foto wilt maken; 

gangbaar is “camera”. 

9. Maak de foto zo dat het gezicht van de leerling het scherm goeddeels vult en klik op 

“opslaan”. 

10. De foto wordt nu geupload naar SchoolDataBeheer. 

11. U kunt nu verder gaan met de volgende foto, etc. 

 

Tips: 

- Zorg ervoor dat u afspraken maakt m.b.t. de achtergrond, zodat deze uniform is. 

- Let op dat u haren en oren etc. volledig op de foto krijgt. 

- Om te voorkomen dat u met de smartphone erg kort bij moet komen om de foto te 

nemen, kunt u wellicht een beetje inzoomen. Op deze manier vinden veel leerlingen 

het prettiger om gefotografeerd te worden. 

Belangrijk voor de beheerder van SchoolDataBeheer: 

- Om de rechten voor de fotofunctionaliteit toe te kennen dient de beheerder de 

gebruiker de volgende rechten toe te hebben gekend: 

1. De rol “alleleerlingen” toe te kennen aan een “rechtengroep” waar de gebruiker lid 

van is, of 

2. In het gebruikersbeheer: de groep(en), waarin de leerlingen zitten waarvan  de 

gebruiker foto’s wil bewerken, naar rechts klikken in het vak “gerelateerd aan groep”. 

Deze optie stelt u dus in per gebruiker (in zijn account). 


