
Handleiding 
 

Groepsfunctionaliteit als aanwezigheidslijst 

 

Kader 

Binnen Brightspace is het mogelijk om de groepsfunctionaliteit te gebruiken als aanwezigheidslijst.  

In deze handleiding wordt beschreven hoe de Groups functionaliteit ingezet kan worden om 

studenten zich in te laten schrijven voor het fysiek bijwonen van colleges. De groepsfunctie is hier 

eigenlijk niet voor bedoeld, maar het biedt een mogelijk alternatief voor het bijhouden van een 

aanwezigheidslijst via webformulieren. 

Let op: De oplossing beschreven in dit document is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van de 

Brightspace Planning Tool, waarmee studenten aan kunnen geven dat zij vanwege corona-

gerelateerde redenen niet on campus aanwezig kunnen zijn. 

Aanmaken van de groepen 

Het aanmaken van groepen staat precies beschreven op de screensteps 

Let op: 

- Selecteer bij het aanmaken van groepen de onderstaande enrolment type:  

# of Groups, Capacity of # - Self Enrolment  

# of groups = aantal colleges 

Capacity of # = max. aantal studenten 

 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/mededelingen/2021/07/brightspace-planning-tool
https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86678/l/1103774-hoe-maak-ik-groepen


Twee opties bij het aanmaken van de groepen 

1. Een Group Category voor alle colleges 

Je kunt één Group Category voor alle colleges aanmaken. Wanneer je hiervoor kiest kan een 

student zich slechts voor één groep (=college) aanmelden en moet hij/zij zich na het college 

uitschrijven voor dit college en opnieuw aanmelden voor het volgende college. 

 

VB. in geval van 12 colleges met een max van 75 studenten vul je dan in: 

Number of users: 75 

Number of groups: 12 

2. Voor elke college een Group Category.  

Je kunt er ook voor kiezen om voor elk college één Group Category aan te maken en dit voor 

alle colleges te herhalen. Dit is meer werk, maar op deze manier hoeven studenten zich niet 

eerst uit te schrijven voor een eerder college voordat ze zich aan kunnen melden voor een 

volgend college. 

 

VB. in geval van 12 colleges met een max van 75 studenten vul je dan in: 

Number of users: 75 

Number of groups: 1 

Dit doe je 12 keer. 

 

Zo werkt het voor de student (bij optie 1): 

1. Student klikt binnen de course op Course Tool/Groups 

 

 

2. Student klikt op View Available Groups 



 

3. Student klikt op Join Group van het college dat hij/zij wil bijwonen. Student is nu 

ingeschreven. 

 

 

4. Om zich voor een ander werkcollege in te schrijven dient hij/zij zich eerst uit te schrijven 

(Leave Group) en bovenstaande stappen op nieuw uit te voeren. 

 

 

Zo ziet het eruit voor de docent 

1. Docent klikt op Course Tool/ Groups 



 

1. Docent selecteert de werkgroep of hoorcollege 

 

2. Docent klikt op View Enrollment 

 

3. Nu ziet de docent het overzicht van alle studenten die aanwezig zijn 

 


