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Hoofdstuk 1 - Vakkenpakketkeuze
In Magister 6 is het voor leerlingen en ouders mogelijk om een studie en vakkenpakket voor het
volgende schooljaar te kiezen.
Een gekozen vakkenpakket kan gewijzigd worden zolang de leerling voorlopig aangemeld is voor
de nieuwe studie. Zodra deze aanmelding definitief is gemaakt, kan de keuze niet meer
aangepast worden.
Leerlingen en ouders starten de vakkenpakketmodule door op de vakkenpakketkeuzeknop te
klikken links in het menu:

In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de vakkenpakketmodule ingericht kan worden. In
de hoofdstukken daarna wordt de werking van de vakkenpakketmodule beschreven vanuit de
gebruiker.

1.1 Inrichting
Voor bijvoorbeeld tweede-fase-studies en bovenbouw VMBO kunnen vakvoorwaarden
aangemaakt worden voor de vakkenpakketkeuze.
Door middel van een voorwaarde wordt aangegeven welke vakken er in het
gemeenschappelijke, profiel/sector of vrije deel horen en welke vakken er gekozen kunnen
worden.
Op de kaart 'Voorwaarden' in Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studie/vakken kunnen de
verschillende keuzes worden aangegeven.
Met vakvoorwaarden is het mogelijk om bijvoorbeeld het volgende aan te geven: in Havo4 moet
in het profiel Natuur en Techniek minimaal 1 van de volgende vakken gekozen worden: natuur,
leven en technologie, informatica, biologie en wiskunde D.
Deze voorwaarde kan in Magister gezet worden zodat het voor alle leerlingen in Havo4 met het
profiel Natuur en Techniek geldt. Voor vakken met de status verplicht, kunnen geen
voorwaarden aangemaakt worden, deze vakken worden automatisch al aan de leerlingen
toegekend.

Voorwaarde toevoegen
Om een voorwaarde toe te voegen moet het tabblad voorwaarden actief zijn. Met de knop
Toevoegen kan een voorwaarde toegevoegd worden.
1.
Geef aan voor welk deel de voorwaarde aangemaakt moet worden;
2.
Vink, in het geval van profielen, de betreffende profielen aan en druk op de knop
Volgende;
3.
Geef aan wat het minimum en eventueel het maximum aantal vakken is wat gekozen moet
worden;
4.
Geef een omschrijving van deze voorwaarde op, deze omschrijving zal bij de
vakkenpakketkeuze getoond worden;
5.
Vink de vakken aan die onder deze voorwaarde moeten vallen;
6.
Klik op de knop Voltooien
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Voorbeeld van voorwaarden:

Voorwaarden voor een goede werking
Voor een goede werking moet het volgende aanwezig/ingericht zijn in Magister:
•
De schoolstructuur voor het nieuwe schooljaar moet gevuld zijn met daarin in ieder geval
de studies waaruit gekozen kan worden;
•
In studie-vakken moeten voorwaarden aangemaakt zijn voor de studies voor het volgend
schooljaar;
•
Op de detailkaart studies van waaruit gekozen kan worden (vanuit HAVO 3 dit jaar
-> pakketkeuze HAVO 4 volgend jaar) moet het vinkje aan staan bij
Schoolstructuur/Studie/ "Vakkenpakket keuze mogelijk".
•
Wanneer de leerling zelf de vakkenpakketkeuze mag doen moet ook het vinkje aan staan
bij "Leerlingen kunnen vakken kiezen" bij de lopende studie.
•
Diegene die de vakkenpakketkeuze van de leerlingen gaat registreren, moet hiervoor
geautoriseerd zijn bij Beheer-Autorisatie-Rollen-Magister-Leerlingen- Vakkenpakketkeuze;
•
De vakkenpakketkeuze en het bekijken van het gekozen vakkenpakket kan alleen in de
webversie van Magister op een desktop of tablet.

Als de rechten voor de vakkenpakketmodule uitgedeeld zijn start de leerling of ouder de module
door links in de Magister 6 menubalk te klikken op de knop 'Vakkenpakketkeuze'.
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1.2 Studie- en profielkeuze
De vakkenpakketkeuzemodule bestaat uit drie tabbladen.
Op het eerste tabblad kiest de leerling (of ouder) een studie en profiel voor het volgende
schooljaar.

Navigatie
Met de knoppen 'annuleren', 'vorige', 'volgende' en 'voltooien' navigeert de leerling of ouder
door de Vakkenpakketkeuze module heen.

Klik op het tabblad Vakkenpakketkeuze of de knop 'volgende' rechtsboven in het scherm om de
vakken bij de gekozen studie te kiezen.

1.3 Vakkenpakketkeuze
Op het tabblad Vakkenpakketkeuze kunnen de vakken gekozen worden.
De verschillende keuzes zijn in Magister RDP aangemaakt door de beheerder. Deze heeft voor
elke keuzegroep aangegeven wat het minimum en maximum aantal te kiezen vakken is.

De gemaakte keuzes worden rec hts op het scherm getoond.
Klik op het tabblad Samenvatting of de knop 'volgende' als alle keuzes gemaakt zijn.
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1.4 Samenvatting
Op het tabblad Samenvatting wordt een overzicht gegeven van de gekozen studie met het
profiel en het vakkenpakket.

Als het gekozen vakkenpakket c ompleet is, kan er op 'voltooien' geklikt worden. Op dat moment
wordt een voorlopige aanmelding voor het volgende schooljaar aangemaakt. Het blauwe balkje
van de vakkenpakketkeuzeknop in de linker menubalk wordt niet meer getoond als er opnieuw
ingelogd wordt. Klik op 'vorige' om de keuze aan te passen. De keuze voor een
studie/profiel/vakkenpakket kan net zo lang aangepast worden tot de aanmelding voor volgend
jaar definitief gemaakt is.

Via 'annuleren' wordt er teruggekeerd naar het Vandaagscherm waarna de vakkenpakketmodule
opnieuw doorlopen kan worden.
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