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1. Klasdocent 
In Magister 6 is de functionaliteit rondom ‘klasdocent’ compleet vernieuwd. Magister 6 kent nu een 

‘binnen de les’ modus (klasdocent) en een ‘buiten de les’ modus. De ‘binnen de les’ modus kijkt naar 

de autorisatie van de klasdocent en de ‘buiten de les’ modus kijkt naar de autorisatie van de docent.  

Magister 6 biedt nu de mogelijkheid om vast te leggen dat je als docent tijdens de les standaard 

wenst in te loggen als klasdocent. Magister 6 houdt namelijk bij of de docent op het moment van 

inloggen lesgeeft en zorgt ervoor (indien de docent dit handig vindt) dat tijdens de les standaard 

wordt ingelogd in de ‘binnen de les’ modus.  

1.1. Inloggen 

Als een docent inlogt in Magister 6 en er is sprake van een les, dan krijgt de docent de eerste keer de 

vraag in welke modus hij wil werken. De docent kan kiezen tussen ‘binnen de les’ of ‘buiten de les’. 

De docent kan aangeven om deze keuze te onthouden, zodat de vraag niet opnieuw gesteld wordt 

als de docent opnieuw inlogt op dezelfde pc/het apparaat. In een volgende versie zal SchoolMaster 

deze voorkeur opslaan op de server en zal dit niet meer afhankelijk zijn van de pc/het apparaat 

waarop wordt ingelogd. Deze keuze is achteraf aan te passen bij Instellingen. Stel de docent heeft 

gekozen om tijdens de les in de ‘binnen de les’ modus op te starten, dan zal voortaan tijdens de les 

ook worden ingelogd in de ‘binnen de les’ modus (Klasdocent). 
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1.2. Binnen de les 

Het idee achter de ‘binnen de les’ modus is dat er minder kans op fraude is in de les. Een leerling kan 

bijvoorbeeld op een onbewaakt moment achter de computer van een docent gaan zitten en cijfers 

veranderen of privacygevoelige informatie inzien. Daarom is het verstandig om als docent in de les 

de ‘binnen de les’ modus toe te passen. 

1.3. Wisselen 

Voor de docent is het eenvoudig te wisselen van modus. Als een docent tijdens een sessie wil 

wisselen van ‘buiten de les’ naar ‘binnen de les’, dan kan dit door rechtsboven te klikken op de knop 

‘buiten de les’. Indien een docent wisselt van ‘binnen de les’ naar ‘buiten de les’ dan dient hij wel een 

wachtwoord en eventueel token in te voeren. Op deze manier wordt voorkomen dat een niet-

geautoriseerde gebruiker de volledige functionaliteit krijgt aangeboden. 

1.4. Inrichting 

Om de Klasdocentfunctionaliteit naar wens van de school in te richten, zal de autorisatie moeten 

worden ingericht bij Beheer > Autorisatie > Magister 6 > Klasdocent. Indien dit niet wordt ingericht, 

heeft de docent In Magister 6 een aantal basisfunctionaliteiten tot zijn beschikking.  

Deze Basisfuncties betreffen het Vandaagscherm (exclusief berichten), de Agenda en Instellingen. 

Bij Instellingen is het natuurlijk zonder autorisatie niet mogelijk om het wachtwoord, mobiele 

nummer en e-mailadres aan te passen. In de ‘binnen de les’ modus is de knop ‘Magister 5’, waarmee  

Single Sign-On ingelogd kan worden in Magister 5 niet beschikbaar.  
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