In deze tabel vindt u een overzicht van alle gebruikersrechten die in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Onderwijs- en
vormingsinstellingen" beheerd kunnen worden.
Gebruikersrechten kunnen toegekend worden door een lokale beheerder van een respectievelijke onderwijs- en vormingsinstelling. Een lokale beheerder heeft
toegang tot het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Onderwijs en vorming" via https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be.
Vindt u een bepaald recht niet terug in uw lijstje van rechten die u kunt toekennen in Gebruikersbeheer, neem dan contact op met onze helpdesk via het nummer
1700. Vermeld dan duidelijk welk recht u wilt toekennen en voor welke onderwijs- en vormingsinstelling (een instellingsnummer is daarbij altijd handig).
Wij zullen dan voor u nagaan waarom u het recht niet kunt toekennen. Bepaalde gebruikersrechten mogen slechts door een beperkt aantal onderwijs- en
vormingsinstellingen worden gebruikt.

Naam van de toepassing

Gebruikersrecht

Strategisch Integratieprogramma (SIP)
DWSE Organisatie verantwoordelijke

Milieuloket - ACD Applicaties
Mijn Onderwijs
WebEdison
WebEdison
SOP & DAS

Basisrecht Milieu

Omschrijving van het recht

Maximum
toekenbaar*

Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als
verantwoordelijke voor een organisatie, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen.
Dit recht creÃ«ert een gebruikersaccount binnen de LNE-omgeving.
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Mijn Onderwijs Gebruiker
Toegang tot het portaal Mijn Onderwijs
WebEdison Instelling en Lerenden Administratie
Toegang tot WebEdison om leerlingenzendingen te versturen
WebEdison Personeelsadministratie
Toegang tot WebEdison om personeelszendingen te versturen
Salaris Output Platform: Digitaal Overzicht Salarisgegevens
Dit gebruikersrecht
Gebruiker
geeft toegang tot de applicatie Digitaal Overzicht
Salarisgegevens van het Salaris Output Platform systeem van het
agentschap Onderwijsdiensten (agODi).
ANB Meerdere Applicaties
ANB Passende Beoordeling Gebruiker
Dit recht geeft toegang tot het platform Passende Beoordeling van het
Agentschap Natuur en Bos.
Syntra Vlaanderen Werkplek Duaal GebruikerDit recht geeft toegang tot de applicatie Werkplek Duaal van Syntra
Werkplek Duaal (WPD)
Vlaanderen.
Terra
Terra Frontend
Dit recht geeft toegang tot het Terra-portaal.
*Maximale toekenbaarheidsduur van het gebruikersrecht in maanden. De toekenning kan daarna steeds verlengd worden voor eenzelfde periode.
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