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1.Inleiding

Jouw school zal voortaan via SchouderCom met ouders communiceren en nodigt je 
daarom uit om hiervoor een account aan te maken. Het gebruik van SchouderCom heeft 
diverse voordelen:

• Al jouw schoolcommunicatie voortaan overzichtelijk bij elkaar;
• Gemakkelijk een bericht sturen naar de ouder of collega;
• Jaarkalender die tevens als persoonlijke agenda fungeert;
• Een handige App waardoor je altijd jouw schoolzaken kunt regelen.

Meer informatie vind je op www.schoudercom.nl.

Inhoudsopgave
1.Inleiding......................................................................................................................2
2. Account aanmaken ...................................................................................................2
3. Gebruik maken van SchouderCom...........................................................................4
4. Mogelijkheden via de App.........................................................................................4
4.1. Instellingen voor notificaties aanpassen................................................................4
4.2 Bericht sturen aan alle ouders van een specifieke klas..........................................6
4.3 Bericht sturen aan beide ouders van een specifieke leerling.................................7
4.4 Een blogpost maken voor jouw klas........................................................................9
4.5 Een bericht in een heen-en-weerschriftje toevoegen............................................10
4.6 Gesprekkenschema controleren...........................................................................12
4.7 Reacties op Centrale Vragenlijst bekijken.............................................................14
4.8 Afwezigheid melden..............................................................................................16
4.9 Schooldocumenten................................................................................................17
4.10 Schoolnieuws bekijken........................................................................................18
4.11 Agenda synchroniseren.......................................................................................20
4.12 Portfolio...............................................................................................................22

2. Account aanmaken 

Zodra jouw school overstapt naar SchouderCom, ontvang je een uitnodigingsmail om een
account aan te maken. Deze ontvang je meestal op jouw werk e-mailadres. Let op: deze
kan ook in jouw spam-box terecht komen. In de uitnodigingsmail vind je een link waarmee
je een eigen account kunt aanmaken. Je vult zelf persoonlijke gegevens in en geeft aan
wie deze gegevens mag inzien. Met jouw account ben je door jouw school al aan de juiste
groepen als leerkracht gekoppeld en/of heb je aanvullende rollen gekregen.  

Het aanmaken van een SchouderCom-account gaat als volgt:
1. Open de uitnodigingsmail (zie Afbeelding 1) en klik op de link “Maak een 

gebruikersnaam en wachtwoord aan” om jouw gebruikersnaam en wachtwoord 
aan te maken.

http://www.schoudercom.nl/


2. Je komt in het registratiescherm voor nieuwe gebruikers terecht (zie Afbeelding
2). Jouw basisgegevens zijn al door de school ingevuld. Bepaal jouw gewenste
gebruikersnaam in en maak een wachtwoord aan. Geef aan dat je met de Privacy
Policy en Gebruikersvoorwaarden akkoord gaat en eventueel of je de nieuwsbrief
wilt ontvangen en/of mee wilt doen aan onderzoeksenquêtes. Klik hierna op
“Registreer”. 

Afbeelding 1: Uitnodigingsmail om een SchouderCom-account aan te maken.

Afbeelding 2: Invullen gegevens voor aanmaken SchouderCom-account.



3. Je ontvangt een nieuwe e-mail met hierin een link om jouw SchouderCom-account 
te activeren. Bij de eerste keer inloggen kom je in jouw persoonlijke gegevens 
terecht. Je kunt hier jouw gegevens aanpassen en aangeven voor wie deze 
zichtbaar zijn. Jouw gegevens kun je te allen tijde weer aanpassen onder “Mijn 
gegevens”. 

4. Na het aanvullen van jouw account, kun je eventueel ook de App op jouw mobiel of
tablet downloaden (via de Google Play Store en Apple de App Store). 

3. Gebruik maken van SchouderCom

Je kunt zowel via de desktop als via de App gebruik maken van SchouderCom. Op welke 
webpagina je jouw school terug kunt vinden, is afhankelijk van het subdomein dat jouw 
school heeft gekozen. De url heeft altijd de volgende opmaak: 
naamschool.schoudercom.nl. Op diverse plekken binnen het platform staan vraagtekens. 
Door hierop te klikken, open je een pop-up venster met meer informatie over het 
desbetreffende onderwerp. Hieronder volgt de handleiding die uitlegt hoe je de meest 
gebruikte onderdelen via de App gebruikt. 
 

4. Mogelijkheden via de App

1.  Instellingen voor notificaties aanpassen
2.  Bericht sturen aan alle ouders van een specifieke klas
3.  Bericht sturen aan beide ouders van een specifieke leerling
4.  Een blogpost maken voor jouw klas
5.  Een bericht in een heen-en-weerschriftje toevoegen
6.  Gesprekkenschema controleren
7.  Reacties op Centrale Vragenlijst bekijken
8.  Afwezigheid melden
9.  Schooldocumenten
10.  Schoolnieuws bekijken
11.  Agenda synchroniseren
12.  Portfolio

4.1. Instellingen voor notificaties aanpassen

In de App geef je zelf aan waarvoor je notificaties wilt ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan 
een nieuw bericht van ouders. Je stelt dit als volgt in:

1. Open de App en navigeer naar “Meer”;
2. Kies onder Systeem voor de optie “Instellingen” (zie Afbeelding 3);
3. Klik vervolgens “Notificaties” (zie Afbeelding 4);
4. Klik in het nieuwe scherm bovenaan op de link “Notificaties aanpassen”;

http://www.naamschool.schoudercom.nl/


5. Kies de gewenste instellingen (zie Afbeelding 5). Je kunt er ook voor kiezen om 
pushnotificaties toe te staan tussen bepaalde tijdstippen (zie Afbeelding 6). Klik 
onderaan op “Opslaan”.

Afbeelding 3: Menu onder "Meer" Afbeelding 4: Instellingen

Afbeelding 5: Notificaties Afbeelding 6: Notificaties aanpassen



4.2 Bericht sturen aan alle ouders van een specifieke klas

Je kunt via de App eenvoudig berichten sturen aan alle ouders van een specifieke klas. Je
doet dit als volgt:

1. Navigeer naar “Groepen” en selecteer de groep waarvoor je een bericht aan alle 
ouders wilt versturen (zie Afbeelding 7);

2. Klik op de overzichtspagina op “Bericht...” (zie Afbeelding 8);
3. Kies voor de optie “Stuur bericht naar... Ouders” (zie Afbeelding 9). De gewenste 

ouders worden automatisch geselecteerd.
4. Schrijf het bericht en klik vervolgens op “Versturen” (zie Afbeelding 10).

   

Afbeelding 7: Groepen Afbeelding 8: Groepsoverzicht



    

4.3 Bericht sturen aan beide ouders van een specifieke leerling

Het kan ook voor komen dat je een bericht aan de ouders van een specifieke leerling wilt 
sturen. Dit kan je als volgt doen:

1. Navigeer naar “Groepen” en selecteer de groep waarin de desbetreffende leerling 
in zit (zie Afbeelding 11);

2. Klik op de gebruikerstegel van deze leerling, je ziet nu details over deze leerling (zie
Afbeelding 12);

3. Klik op “Bericht...” en kies voor de optie “Stuur bericht naar... Beide ouders”. Het 
bericht komt dan in de “Ouders van...” mailbox terecht (zie Afbeelding 13); 

4. Kies de afzender, geeft de titel van het bericht op en schrijf het bericht zelf. Hierna 
kun je via de knop “Versturen” het bericht naar beide ouders versturen (zie 
Afbeelding 14).

Afbeelding 9: Keuzemenu bericht sturen 
aan

Afbeelding 10: Bericht schrijven



Afbeelding 11: Groepsoverzicht Afbeelding 12: Detailpagina leerling

Afbeelding 13: Bericht aan beide ouders 
versturen

Afbeelding 14: Detailpagina bericht



4.4 Een blogpost maken voor jouw klas

Via de SchouderCom-App plaats je eenvoudig een blogpost voor jouw klas. Het grote 
voordeel hiervan is dat je foto's en/of video's gemaakt met jouw mobiel direct in 
SchouderCom kan uploaden. Je kunt als volgt een blogpost aanmaken:

1. Navigeer in de App naar “Blogs/Forums” (zie Afbeelding 15);
2. Selecteer de groep waarvoor je de blogbijdrage wilt aanmaken. Klik op de knop 

“Nieuwe bijdrage” om een nieuwe blogbijdrage te maken (zie Afbeelding 16);
3.  (zie Afbeelding 17);
4. Schrijf de bijdrage en voeg hier via de mediagallerij eventueel foto's en/of video's 

toe. Eventueel kun je dezelfde blogpost ook bij meerdere groepen laten plaatsen 
(zie Afbeelding 17). Klik hierna op “Publiceren” om de post te plaatsen (zie 
Afbeelding 18).

Afbeelding 15: Overzichtspagina 
Blogs/Forums

Afbeelding 16: Overzicht blog specifieke 
groep



4.5 Een bericht in een heen-en-weerschriftje toevoegen

Via de App voeg je ook eenvoudig een bericht toe aan een heen-en-weerschriftje van een 
leerling. In het heen-en-weerschriftje voeg je, indien gewenst, ook nog foto's of video's toe.
Je plaatst als volgt een nieuwe bijdrage in een heen-en-weer-schriftje:

1. Navigeer via “Groepen” naar de groepsoverzichtspagina van de leerling waarvoor 
je een bijdrage wilt schrijven (zie Afbeelding 19);

2. Klik op de gebruikerstegel van de leerling om de detailpagina te openen (zie 
Afbeelding 20). Klik onderaan op de optie “Heen-en-weerschriftje” om deze te 
openen;

3. Je komt in het heen-en-weerschriftje van de leerling terecht. Klik rechts onderin het 
scherm op “Nieuwe bijdrage” om een nieuwe bijdrage aan te maken (zie Afbeelding
21);

4. In het volgende scherm schrijf je de bijdrage voor in het heen-en-weerschriftje. 
Eventueel kun je via de Mediagallerij ook nog foto's en video's toevoegen (zie 
Afbeelding 22). Ben je klaar met het schrijven van de bijdrage? Dan klik je 
onderaan op de knop “Toevoegen” om de nieuwe bijdrage toe te voegen.

Afbeelding 17: Blog aanmaken met 
aanvullende opties

Afbeelding 18: Blogbijdrage publiceren



Afbeelding 19: Detailpagina groep Afbeelding 20: Detailpagina leerling

Afbeelding 21: Nieuwe bijdrage heen-en-
weerschriftje aanmaken

Afbeelding 22: Nieuwe bijdrage heen-en-
weerschriftje schrijven



4.6 Gesprekkenschema controleren

Via de App controleer je eenvoudig het gesprekkenschema. Wanneer je gevraagd wordt 
het gesprekkenschema voor een gesprekkenplanner of intekenlijst te controleren, ontvang 
je dit in jouw SchouderCom-account als een bericht. Uiteraard kun je dit bericht via de App
eenvoudig openen en het gesprekkenschema controleren/aanpassen. Je doet dit als volgt:

1. Open de SchouderCom App en navigeer naar “Postvak” (zie Afbeelding 23). De 
uitnodiging om het gesprekkenschema aan te passen komt in jouw persoonlijke 
inbox terecht;

2. Open het bericht en klik hierin op de link om het gesprekkenschema te openen (zie 
Afbeelding 24);

3. Bovenaan het schema zie je wat er precies aan het gesprekkenschema aangepast 
kan worden. Eventueel kun je ook een instructievideo hierover bekijken (zie 
Afbeelding 25);

4. Pas het schema aan (indien gewenst) en klik onderaan op “Opslaan Groep...” om 
de wijzigingen op te slaan. Moet je het gesprek voor meerdere groepen 
aanpassen? Zorg dan dat je de wijzigingen voor iedere groep opslaat (Zie 
Afbeelding 26);

5. Klik op “Terug naar verzoek” om terug te gaan naar het bericht. Geef aan dat je 
klaar bent met het aanpassen van het schema en noteer eventueel een opmerking 
voor diegene die het schema aanmaakt. Klik hierna op “Versturen” om jouw reactie 
naar de maker te versturen (zie Afbeelding 27).

Afbeelding 23: Postvak Afbeelding 24: Bericht met link naar 
gesprekkenschema



 

Afbeelding 25: Informatie bovenaan het 
gesprekkenschema

Afbeelding 26: Wijzigingen opslaan voor 
een groep

Afbeelding 27: Reactie versturen naar 
planner



4.7 Reacties op Centrale Vragenlijst bekijken

Bij het maken van foto's in de klas of op het schoolplein, is het erg handig als je weet 
welke leerling er wel en welke leerling er niet op de foto mag. Via de App controleer je 
eenvoudig wat ouders hebben ingevuld voor de vragenlijst “Toestemmingsvragen 
beeldmateriaal”. Zo kun je er bij het maken van de foto's al rekening mee houden dat 
sommige leerlingen niet op de foto mogen. Je doet dit als volgt:

1. Open de SchouderCom App en navigeer naar “Meer” → “Beheer” (zie Afbeelding 
28);

2. Kies voor de optie “Centrale vragenlijsten” en klik in het nieuwe scherm op de link 
“Reacties op centrale vragenlijsten bekijken” (zie Afbeelding 29);

3. Klik op het vergrootglasicoon onder “Bekijk reacties” om de reacties te openen (zie 
Afbeelding 30);

4. Vervolgens kun je kiezen voor verschillende lijsten. Meestal is de optie “Alle 
antwoorden per vraag” de snelste manier om te achterhalen of dat leerlingen op de 
foto mogen (zie Afbeelding 31);

5. In het nieuwe scherm selecteer je de gewenste groep. Je ziet vervolgens direct 
voor welke leerlingen op de vragen “Ja” is geantwoord en die dus op de foto mogen
(zie Afbeelding 32). 

Afbeelding 28: Navigeer naar "Meer" en 
"Beheer"

Afbeelding 29: Reacties op centrale 
vragenlijsten bekijken



Afbeelding 30: Klik om vergrootglasicoon 
om de reacties in te zien

Afbeelding 31: Beschikbare lijsten met 
reacties

Afbeelding 32: Leerlingen waarvan foto's 
gebruikt mogen worden voor openbare 
items



4.8 Afwezigheid melden

Soms worden leerlingen ziek terwijl zij al op school zijn. Of een leerling is plotseling 
afwezig terwijl de ouders geen melding hebben gemaakt. In dit geval kun jij als leerkracht 
de leerling via de App eenvoudig afwezig melden. Hierna kan er met de ouders contact 
worden opgenomen om de leerling te laten ophalen of om te vragen waarom deze er niet 
is. Een afwezigheidsmelding maak je eenvoudig via de volgende stappen:

1. Open de App en navigeer naar “Meer” → “Afwezigheid melden” (zie Afbeelding 33);
2. In het nieuwe scherm geef jij de datum op, selecteer je het dagdeel en geef je op 

voor welke leerling jij de melding maakt (zie Afbeelding 34);
3. Hierna geef je de reden van afwezigheid op en schrijf je een toelichting. Als laatste 

klik je rechts bovenin op versturen, om de afwezigheidsmelding te versturen (zie 
Afbeelding 35).

Afbeelding 33: Optie afwezigheid melden 
onder "Meer"

Afbeelding 34: Datum, dagdeel en leerling
selecteren



4.9 Schooldocumenten

Via de App kun jij altijd de schooldocumenten bekijken die op jullie SchouderCom-account 
staan. Super handig voor als je bijvoorbeeld snel even iets wilt controleren. De beheerder 
van jullie schoolaccount bepaalt zelf welke documentenmappen er in SchouderCom 
gebruikt worden. In dit voorbeeld worden alle soorten mappen gebruikt. Je navigeert als 
volgt naar de schooldocumenten:

1. Open de SchouderCom App en navigeer naar “Meer”. Via de optie “Documenten” 
navigeer je naar de beschikbare schooldocumenten (zie Afbeelding 36);

2. Klik op de map waarin het document staat dat je wilt openen (zie Afbeelding 37). 
Vervolgens kun je klikken op het document dat je wilt openen. LET OP: zorg ervoor 
dat je op jouw mobile device de juiste Apps hebt geïnstalleerd waarmee je het 
document kunt openen. 

Afbeelding 35: Reden van afwezigheid.



4.10 Schoolnieuws bekijken

Uiteraard is het super handig dat jij via de App alle nieuwsbrieven en nieuwsberichten van 
de school eenvoudig kunt bekijken. Heb jij pushnotificaties voor nieuwsberichten 
toegestaan? Dan ontvang je automatisch een bericht wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe 
nieuwsbrief is gepubliceerd. Door te klikken op de pushnotificatie, opent de App 
automatisch de nieuwsbrief en kun jij deze direct lezen. Wil je later de nieuwsbrief of een 
nieuwsbericht teruglezen? Of heb je geen pushnotificaties toegestaan? Dan kun jij 
uiteraard zelf ook naar de nieuwsitems navigeren. Je doet dit als volgt:

1. Open de SchouderCom App en navigeer naar “Meer” → “Nieuws” (zie Afbeelding 
38);

2. Je komt in een nieuw scherm terecht waarbij bovenaan de laatste nieuwsbrief wordt
getoond (zie Afbeelding 39). Klik hierop om de nieuwsbrief te openen. Deze 
verschijnt in een pop-up scherm om doorheen te scrollen (zie Afbeelding 40);

3. Voor de laatste nieuwsberichten scroll je iets naar beneden. Ook de 
nieuwsberichten kun je openen door erop te klikken (zie Afbeelding 41).

Afbeelding 36: Navigeren naar 
“Documenten”

Afbeelding 37: Beschikbare 
documentenmappen in de App



Afbeelding 38: Navigeren naar "Nieuws" Afbeelding 39: Startscherm nieuwsitems

Afbeelding 40: Geopende nieuwsbrief Afbeelding 41: Geopend nieuwsbericht



4.11 Agenda synchroniseren

Via de App kun jij ook de schoolkalender synchroniseren met jouw persoonlijke agenda op
je mobiel. Het verschilt per besturingssysteem welke stappen je hiervoor moet doorlopen. 
De eerste stappen zijn echter voor ieder besturingssysteem gelijk:

1. Open de App en navigeer naar “Meer” → “Instellingen” (zie Afbeelding 42);
2. In het nieuwe scherm selecteer je de optie “Agenda instellingen”. Je komt hierna in 

een nieuw scherm terecht (zie Afbeelding 43). Om de agenda te kunnen 
synchroniseren moet er een speciale link aangemaakt worden. Klik hiervoor 
allereerst op “Mijn kalenderinstellingen wijzigen”;

3. In het nieuwe scherm klik je op de knop “Privé-link aanmaken” (zie Afbeelding 44). 
De privé-link wordt dan aangemaakt;

4. In het volgende scherm zie je dat de link is aangemaakt (zie Afbeelding 45). Als je 
naar beneden scrollt, vindt je meer informatie over hoe je de privé-link kunt 
gebruiken om te synchroniseren met jouw systeem (zie Afbeelding 46). 

Afbeelding 42: Navigeren naar 
"Instellingen"

Afbeelding 43: Mijn kalender instellingen 
wijzigen



Afbeelding 46: Links met aanvullende 
informatie over het synchroniseren met 
diverse systemen

Afbeelding 44: Privé-link aanmaken Afbeelding 45: Privé-link is al aangemaakt



4.12 Portfolio

Als jouw school gebruik maakt van de SchouderCom portfolio's, dan kun jij deze ook via 
de App eenvoudig bekijken. Controleer ingeleverde opdrachten, schrijf nieuwe of bekijk of 
heel de klas de deadline wel heeft gehaald. Je navigeert als volgt naar het portfolio:

1. Open de App en navigeer naar “Meer” → “Portfolio's” (zie Afbeelding 47);
2. Onder “Dashboard” zie je eenvoudig wat de status van verschillende opdrachten is. 

De meest linkercirkel geeft aan welk percentage van de leerlingen een 
portfoliobijdrage aan de opdracht heeft gekoppeld en het dus op tijd heeft 
ingeleverd. De middelste cirkel geeft het percentage leerlingen aan die nog geen 
bijdrage aan de opdracht hebben gekoppeld en waarbij de deadline nog niet is 
verstreken. De meest rechtercirke lgeeft het percentage leerlingen aan dat geen 
bijdrage aan de opdracht heeft gekoppeld en waarvoor de inleverdatum verstreken 
is. Klik op één van de cirkels om de namen van de desbetreffende leerlingen te 
tonen (zie Afbeelding 48);

3. Onder “Opdrachten” beheer jij eenvoudig jouw opdrachten. Klik op de knop “Nieuwe
opdracht” om een nieuwe opdracht aan te maken. Of klik op een bestaande 
opdracht om de aanvullende opties te tonen (zie Afbeelding 49). Klik op het plusje 
achter het poppetjes-icoon om de opdracht aan leerlingen toe te wijzen. Per leerling
kun je ook de inleverdatum aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld leerlingen met 
dyslexie langer de tijd geven dan leerlingen zonder dyslexie (zie Afbeelding 50);

4. Onder “Portfolio's” zie je direct welke leerlingen van een groep een portfolio 
hebben. Je kunt op het vergrootglas klikken om deze in te zien. Hiernaast kun je via
de link “Portfolios beheren” bepalen welke leerlingen een portfolio hebben (zie 
Afbeelding 51). 

Afbeelding 47: Navigeren naar Portfolio's Afbeelding 48: Portfolio dashboard



Afbeelding 49: Portfolio opdrachten 
beheren

Afbeelding 50: Portfolio opdrachten aan 
leerlingen toewijzen

Afbeelding 51: Portfolio's bekijken 
en beheren
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