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FAQ 

 
Leerlingdossier & handelingsplannen 

Hoe download ik dossierindelingen van de website? 

Dossierindelingen 
 
Op de Rovict website treft u een aantal dossierindelingen aan. Deze kunt u 
gebruiken, eventueel kunt u ze naar eigen wens aanpassen. 
 
Hoe zat het ook al weer met dossierindelingen? 
Op de Overzichtspagina van het leerlingdossier (Onderwijs > Leerlingdossiers - 
Leerlingdossier) treft u allerlei gegevens over de leerling aan.  
 
Bijvoorbeeld: 

 
 
Het bovenste gedeelte is een vast gedeelte, u heeft geen invloed op de gegevens 
die hier getoond worden. Het onderste gedeelte is gebaseerd op een 
Dossierindeling. De inhoud van deze dossierindelingen bepaalt u zelf. 
 
Het kan zijn dat u verschillende dossierindelingen nodig heeft, bijvoorbeeld voor de 
boven- en de onderbouw. Bij Beheer – Dossier – Dossierindelingen kunt u deze 
dossierindelingen aanmaken. Meer informatie over het aanmaken van 
dossierindelingen treft u aan in de ESIS help. In de ESIS help treft u ook nog een 
uitgebreide toelichting op het maken van dossierindelingen aan. 
 
In de Groepen en Onderwijssoorten (Inrichten > Groepen en Onderwijssoorten – 
Groepen) geeft u aan welke dossierindeling voor welke groep gebruikt wordt.  
 



 

2 
© Rovict B.V.     www.rovict.nl 

 
 
Als u bij een groep een dossierindeling heeft opgegeven, dan wordt deze 
dossierindeling voor deze groep gebruikt. 
 
Wanneer ESIS bij een groep geen dossierindeling kan vinden, wordt teruggevallen 
op de instelling voor de standaarddossierindeling. Deze vindt u bij Inrichten > 
Instellingen. 
 

Tip: wanneer u bijvoorbeeld voor bijna alle groepen dezelfde dossierindeling wilt 
gebruiken, behalve voor groep 1 en 2, bent u sneller klaar door deze dossierindeling 
als standaard dossierindeling op te geven. 
Voor groep 1 en 2 geeft u dan een afwijkende dossierindeling op bij de 
onderwijsstructuur. 
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Nieuwe dossierindelingen op de Rovict website 
 
Op http://www.rovict.nl/?main=esisdownloads&downloadPage=8 treft u een aantal 
nieuwe dossierindelingen aan. Deze zijn verzameld in een .ZIP bestand. Dit bestand 
kunt u downloaden en opslaan. Een Zip-bestand opent u daarna door te 
dubbelklikken op het bestand, via “Extract” geeft u de locatie aan waar het 
uitgepakte bestand opgeslagen moet worden. Gebruik hierbij een bestandslocatie 
die u ook weer terug kunt vinden! Alle dossierindelingen worden nu als apart 
bestand op de aangegeven locatie opgeslagen. 
 
Vraag hierbij eventueel uw systeembeheerder of ICT-coördinator om advies. 
 
Importeren van de dossierindelingen in ESIS 
De opgeslagen dossierindelingen kunt u inlezen in ESIS. Dit gaat als volgt: 
 
Bij Dossier beheer > Dossierindelingen kiest u voor “Dossierindeling toevoegen”. 
Op de pagina die dan verschijnt geeft u aan dat u een dossierindeling wilt inlezen. 
 

 
 
Op de volgende pagina kunt u aangeven op welke bestandslocatie de 
dossierindeling zich bevindt. Met de knop <Bladeren> kunt u het bestand van de 
dossierindeling opzoeken. 
 

http://www.rovict.nl/?main=esisdownloads&downloadPage=8
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U klikt op <Volgende>. De dossierindeling wordt nu ingelezen. Daarna verschijnen 
direct de gegevens van de dossierindeling in beeld. 
 

 
 
Indien gewenst kunt u nu de dossierindeling nog aanpassen. 
 
 

Tip: Wanneer u een handige dossierindeling heeft gemaakt, dan kunt u deze 
exporteren. Op deze manier kunt u dossierindelingen uitwisselen met andere 
scholen. U stuurt dan het bestandje met de geëxporteerde dossierindeling naar de 
andere school. Zij kunnen deze dan weer inlezen op de hierboven beschreven 
manier. 
 

 
  


