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Handleiding 
 

  Wat doen als docent nadat mail binnen is met als bijlage de protocol ’s voor beoordeling curisten                     

            De bijlage van de mail nooit openen en dan daarin rechtstreeks werken. Kans op gegevensverlies!! 

Je dient als docent de bijlage (bv. 17-obs'protocols Initiator PLAATS jury DOCENT (originele versie 3.09).xls” 

of “2019-01-12 - obs'protocols Initiator WVL.xls “eerst op te slaan in een door u gekozen map.  

Het verdient ook aanbeveling om de meegeleverde handleiding hier in op te slaan. De handleiding is dan 

immers achteraf sneller te raadplegen via de knop              in het menu van het bestand. 

Nadat het bestand in een map op je harde schijf is geïnstalleerd kan je het veilig openen. Deze werkwijze 

voorkomt dat je plots je bestand “schijnbaar” kwijt zal geraken, iets wat sommige docenten in het verleden 

blijkbaar al eens aan de hand hadden waardoor ze dachten dat ze opnieuw moesten beginnen. (Het 

bestand was wel niet weg maar voor een leek niet zo gemakkelijk te vinden). 

 

 

 

 

  Openen van het bestand 

Vooreerst: het bestand draait niet op Apple gerelateerde producten zoals een Apple computer omdat deze 

dit beschouwd als een virus. 

Werk je wel met de juiste computer 😊 dan krijg je na openen van het bestand het volgende scherm: 

 

Klik nu op de knop (zie rode pijl in bovenstaande afbeelding) “Bewerken inschakelen”. 

Je kan het programma nu laten lopen mits je eerst nog toestemming geeft om de macro’s te runnen. Dit 

hangt af van de instellingen van je MS Excel. Je dient alleszins de macro’s éénmalig in te schakelen via het 

volgende pad in je MS Excel: 
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Via hoofdmenu:  Bestand   →   Opties (zie afbeelding hiernaast)   →   

Vertrouwenscentrum   →   instellingen voor het vertrouwenscentrum   →   instellen 

volgens de twee onderstaande afbeeldingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan het programma nu laten lopen. 

 

 Knoppen Hoofdmenu 

Vooraf: onderstaande knoppen worden grijs als je al op die pagina bent. Je kan dan wel nog op de knop 
klikken maar dit heeft eigenlijk geen zin meer omdat je al op die pagina bent. 

 
 
De hoofdknoppen zijn allemaal van dit type en zorgen voor de navigatie binnen dit pakket. Deze 
knoppen vervangen de traditionele menu’s. Via deze hoofdknop navigeer je naar het start-
tabblad van het pakket waar de namen van de cursisten staan, of ze eerste of tweede zit 
hebben, … 
 
Klikken hierop brengt je naar een blad met bijkomende gegevens van de cursist. 
Dit blad wordt in principe vooraf ingevuld door Christophe (SPKO). 
Het bevat bijkomende gegevens die belangrijk zijn voor de interne opslag van pdf-files en die 
gebruikt worden bij verzending van de uitslagen naar Sport Vlaanderen (Ingrid Hermans) 
 
 
Hiermee wordt je naar deze handleiding gestuurd. Gelieve deze even door te nemen. 
Je vind er de ''invalshoek'' van de programmatie en je kan op deze manier het pakket beter 
begrijpen en gebruiken. 
 
 
Dit blad bevat de technische parameters om de uitslag te berekenen volgens “het systeem”. 
Het systeem met wegingscoëfficienten om te bepalen of de cursist geslaagd, geslaagd na 
deliberatie, niet gelsaagd na deliberatie of niet geslaagd is. Het wijst tevens de letters toe die 
door Sport Vlaanderen worden gehandteerd (A, B, C of D). In principe wordt dit blad niet 
gewijzigd door de docenten. Wel graag uw suggesties als jij als docent een betere verdeling van 
de coëfficienten nodig acht. 
Het systeem kan echter steeds door de docent herroepen worden op het hoofdblad 
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Dit blad bevat de samenvatting van het aantal geslaagden, niet geslaagden, afwezigen, 
gewettigd afwezigen, …. 
 
 
 
Via deze functie wordt het bestand opgeslagen. Dit is echter niet het enige. Als je dit 
bijvoorbeeld doet na de 2de  wedstrijd dan wordt er ook een back-up gemaakt tot aan die 2de 
wedstrijd. Gaat er iets mis met de 3de  wedstrijd dan kan de back-up ''tot'' de 2de  wedstrijd nog 
opgehaald worden. Raadpleeg daarvoor echter de auteur. 
 
 
Hiermee verlaat je de software. Doe dit altijd met deze knop en sluit het bestand niet met 
of met             dus niet met de knop (rechtsboven) van Excel zelf. Op deze manier wordt met 
zekerheid een back-up gemaakt en worden de instellingen van MS Excel terug gezet naar de 
gewone instellingen. 
Als je niet op deze manier sluit dan ben je de hoofdmenu kwijt alsook de kolomnamen, 
formulebalk,... Dus problemen nadien als je gewoon in MS Excel wil werken. 
 
 
Deze knop is enkel beschikbaar voor Christophe (SPKO). Deze knop maakt van het 
observatieprotocol van al de beoordeelde cursisten een pdf-file en slaat deze op in de daarvoor 
voorziene map van de server van Tennis Vlaanderen. Klikken hierop slaat deze op in de map met 
als naam het jaartal van de beoordelingsfiche. Als dit deze map nog niet zou bestaan wordt ze 
eerst automatisch aangemaakt. 
 
 
Deze knop is enkel beschikbaar voor Christophe (SPKO). Deze knop genereerd automatisch een 
mail naar de verantwoordelijke van Sport Vlaanderen met als bijlagen de pdf-bestanden 
beschreven in de vorige knop. 
 
 
Deze knop is enkel beschikbaar voor de programmeur van dit software bestand. Bij klikken 
hierop kan er aan de broncode worden gewerkt omdat dan de hoofdmenu van MS Excel zelf 
opnieuw ter beschikking is. 
 
 
 
 

 Hoofdpagina 

Je ziet hier het beginscherm.  
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  Stap 1x: taak vooraf voor Christophe (SPKO). 

 

1. In principe zal de SPKO de 5 donkergroene vakken van de hoofding invullen. 

Docenten kunnen niet verder werken als ze het enige overblijvende donkergroene vak niet invullen 

met hun naam en voornaam. 

2. De SPKO vult tevens het begin uur in waarop de eerste cursist begint aan zijn voorbereiding. 

3. De SPKO kiest via de 4 knopjes  (links op het scherm) hoeveel cursisten tegelijkertijd per tijdsblok 

aan het werk zullen zijn. De uren en de volle lijnen (geven een visueel duidelijker beeld) worden 

daarmee automatisch aangepast. 

4. De SPKO vult de namen van de cursisten in op het door hen afgesproken uur, tijdens de cursus 

bepaald door de docent van deze cursus. 

5. De SPKO vult ook de zittijd in. Als taken beschreven in punt 4 en 5 ingevuld zijn verschijnen er twee 

balletjes, een blauw en een rood. De docenten kunnen hierop klikken om een lesonderwerp te 

kiezen bij lottrekking. (Het zou kunnen zijn dat de invoer moet afgesloten worden met de  

ENTER-toets). 

6. De SPKO vult op het blad met extra gegevens (gebruik daarvoor de bedoelde navigatieknop        )  

a) het e-mailadres van de cursist in en b) de cursuslocatie (plaats waar de cursus van de cursist 

doorgegaan is). 

7. De SPKO vult tevens op dit blad onderaan de juiste parameters in (zie afbeelding hieronder) 

 
 

8. De SPKO navigeert terug naar het hoofdblad, slaat het bestand op via         en sluit Excel via 

de knop         . Het bestand wordt standaard opgeslagen in het volgende format zoals het voorbeeld 

hierna:                     “2019-01-12 - obs'protocols Initiator WVL.xls”. 

 

Klik op de knop “Doorgaan” als nevenstaande boodschap zou 

verschijnen. Het verschijnen van dit opmerkingenvenster heeft te 

maken met de compabiliteit van de MS Excel versie op uw PC. 

“Doorgaan” is de enige keuze maar levert geen problemen op 

achteraf. 

 

 

9. SPKO herhaalt vorige stappen per provincie. Hij moet daarbij steeds vertrekken vanuit het origineel 

bestand. Het schoonmaken van het laatste bestand kan niet en als je het toch probeert gaan de 

docenten achter eventueel problemen ondervinden.  
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  Stap 2x: taak vooraf voor docenten en/of juryleden alvorens een fiche kan ingevuld worden. 

 

1. De docent vult in de hoofding het enig overgebleven donkergroen vak in met zijn/haar naam en 

voornaam. De docent kan niet verder werken als hij/zij dit vak niet invult. 

2. Mogelijkheid 1: de docent vult een lesonderwerp in (gaat willekeurig door lottrekking) door op een 

balletje  o    of        te klikken van de Kidstennis kleur van de kinderen die door de cursist 

meegebracht zijn. Cursist geeft zelf aan of hij kinderen van niveau ROOD of BLAUW bijheeft. 

Mogelijkheid 2: de docent typt in het vak van het lesonderwerp a) het nummer van het 

lesonderwerp gevolgd van b) een letter zijnde de letter B (van Blauw) of letter R (van Rood).  

Bv. 4R gevolgd van ENTER. Indien er een code wordt getypt die niet overeenstemt met een 

bestaand onderwerp (zie knop lesonderwerpen       ) dan verschijnt er “Onderwerp niet gevonden, 

typ het juiste nummer!” en weet de docent dat hij een andere combinatie moet aanduiden. Bij 

twijfel raadpleeg het blad met lesonderwerpen. 

3. Als het lesonderwerp gekozen is verschijnt er een knop                . Net daarachter wordt een lege 

beker      . (Deze beker wordt langzaam gevuld tijdens het invullen van de fiche en stijgt mee met 

het aantal ingevulde items van de fiche. Zolang de beker niet is gevuld, is de vloeistof rood     . Als 

alle items van het observatieprotocol ingevuld zijn wordt de inhoud ervan groen     . Het is dus een 

indicator om te zien of men geen item vergeten in te vullen is). 

4. Bij klikken op de knop                 wordt de fiche, het observatieprotocol, van de overeenstemmende 

cursist aangemaakt. Na het op deze manieraanmaken van de fiche wordt je ook onmiddellijk 

doorverwezen naar deze fiche. 

5. Wil je naar een andere cursist doorverwezen worden klik dan op het hoofdblad op één van de 36 

knopjes met een nummertje: bv.  
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 Fiche invullen door de jury/docent 

 

 

…Hoofding van de fiche invullen… 

a) De navigatieknoppen 

b) Een beker        die in het begin leeg is en die zich langzaam vult tijdens het invullen van de fiche. Het 

vloeistofniveau van deze beker stijgt mee met het aantal ingevulde items van de fiche. Zolang de 

beker niet is gevuld, is de vloeistof rood    . Als alle items van het observatieprotocol ingevuld zijn 

wordt de inhoud ervan groen    . Het is dus een indicator om te zien of men geen item vergeten in 

te vullen is. 

c) Een reset-toets                     waarmee de ingebrachte beoordelingen volledig kunnen worden 

verwijderd ingeval de docent volledig opnieuw zou willen beginnen. 

d) Een balk met het lesonderwerp met als achtergrondkleur deze van het niveau van de kinderen. 

e) Niet beschikbaar voor de docenten maar wel voor de SPKO: een knop         waarmee deze persoon 

een individuele e-mail kan doen naar de cursist. 

 
De mail is volledig klaar en bevat: 

• het observatieprotocol als bijlage  

• het observatieprotocol in de body van de mail 

• het vooraf ingevuld e-mailadres van de cursist 

• de vooraf ingevulde titel 

• een zeer korte zakelijk formulering in de body 

 

 

Het verzenden van de uitslag via deze module is momenteel door Sport Vlaanderen niet toegestaan! 

f) Niet beschikbaar voor de docenten maar wel voor de SPKO: een knop        waarmee het 

observatieprotocol wordt opgeslagen als Pdf-bestand naar de daarvoor voorziene map op de server 

van de SPKO. 

g) De (voorlopige) beoordeling: 

1) in zinsvorm (hierboven: “UITSLAG NOG BEVESTIGEN VIA EERSTE TABBLAD:    Niet geslaagd ”) 

2) in lettervorm (van letter A tot en met letter E) zoals hierboven        .  
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…De body van de fiche invullen… 

10. Er zijn momenteel in totaal 37 te beoordelen items in het niveau initiator, opgedeeld in 6 (8) 

subgroepen. 

a) Per item zijn er: 

1) drie scores om te geven: 

  : de laagste score  = “onvoldoende” 

  : de hoogste score  = “zeer goed” 

  : de tussenscore = tussen “onvoldoende” en “zeer goed” 

2) een uitzondering, dit op vraag van sommige docenten 

  : NW = niet aanwezig. Dit wordt gebruikt indien de jury vindt dat het item om één of andere 

      reden niet beoordeeld moet/kan worden. Dit vakje moet wel aangeduid worden!  Als men  

    geen score geeft wordt dit beschouwd als een "vergeten in te vullen" item en 

    zal de beker nooit groen worden (zie hoger) 

11. Telkens dat een item wordt beoordeeld, wordt de uitslag in lettervorm herrekend volgens de 

afspraken vastgelegd op het blad met de technische parameters, te bereiken via menuknop        . 

Ook de uitslag in zinsvorm wordt eventueel aangepast. 

b) In de 8 vakken naast de score kan men algemene commentaar schrijven over deze subgroepen. 

c) Als alle items beoordeeld zijn is de beker bovenaan vol en groen. Als deze rood is werden één of 

meerdere items nog niet beoordeeld. 

 

 

…De voet van de fiche invullen … 

Dubbelklik op de drie kruisjes en typ dan je boodschap. Laat de tekst voor de “xxx” staan! Deze tekst zal 

in een opmerking op de hoofdpagina verschijnen als men met de muis over de beoordeling van de 

docent rolt (voorlaatste kolom) 
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…Laatste stap in de beoordeling van de cursist… 

Als de beker helemaal is volgelopen en groen kleurt is de volledige fiche ingevuld. 

De beoordeling volgens “het systeem” is klaar. Dit is echter maar een richtlijn om alle docenten 

ongeveer op één lijn te krijgen. 

Desalniettemin kan de jury het systeem overrulen of bevestigen. Verplicht zelfs!! Het is immers de 

overruling of bevestiging die de cursist te zien en te horen krijgt. 

De definitieve uitslag wordt aangeduid in de voorlaatste kolom (“Beoordeling docent”) van de 

hoofdpagina. 

 

Na het aanklikken van de definitieve uitslag moet men bevestigen met ENTER !!! 

 

 

 

 Sluiten van het bestand 

Navigeer terug naar het hoofdblad, sla het bestand op via         en sluit Excel via 

de knop         . Het bestand wordt, afhankelijk van de persoon die met het bestand werkt, standaard 

opgeslagen zoals de voorbeelden hierna:  

a) SPKO is ingelogd : “2019-01-12 - obs'protocols Initiator ANT.xls”. 

b) Jury is ingelogd : “2019-01-12 - obs'protocols Initiator - TESSENDERLO -  van jury WUYTS PETER.xls” 

Bij het sluiten van het bestand 

wordt de beoordelaar eraan 

herinnerd dat hij eventueel iets 

vergeten in te vullen is bij één of 

andere cursist. Het sluiten van het 

bestand kan dan alsnog gecanceld 

worden. (afbeelding hiernaast). Je 

wordt dan wel automatisch doorgestuurd naar de desbetreffende fiche. 

Klik op de knop “Doorgaan” als nevenstaande boodschap zou 

verschijnen. Het verschijnen van dit opmerkingenvenster heeft te 

maken met de compabiliteit van de MS Excel versie op uw PC. 

“Doorgaan” is de enige keuze maar levert geen problemen op achteraf. 

 

 

 

S u c c e s   ! ! !  


