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GRIP LOB Portfolio
ROLLEN: VO / VO BEHEERDER | MBO / MBO BEHEERDER

GRIP LOB Portfolio – Opdrachten keuren
Achtergrond
Met de module GRIP LOB Portfolio kunt u samen met uw leerlingen / studenten werken aan
loopbaanoriëntatie- en begeleiding, in een digitale omgeving. Uw leerling logt in via
http://mijn.intergrip.nl. Zelf logt u in via http://portaal.intergrip.nl en kiest vervolgens voor de
module GRIP LOB Portfolio.
Binnen de module vindt u een kant-en-klare opdrachtenbank met opdrachten van het LOB
Expertisepunt. Deze opdrachten kunnen ook naar eigen smaak bewerkt worden en het is
mogelijk om volledig eigen opdrachten aan te maken. Tenslotte kunnen eigen opdrachten ook
onderling gedeeld worden met andere scholen.
1. Opdrachten keuren vanuit ‘Overzicht per leerling’
Als opdrachten worden ingeleverd door leerlingen, kunt u deze keuren. Ga hiervoor naar het
‘overzicht per leerling’.

Hier vindt u verschillende tabjes voor de verschillende statussen. Om een opdracht te keuren
gaat u naar het tabje ‘ingeleverd’. Een opdracht keuren kan op twee manieren.
1. Klik op de regel van de betreffende opdracht en klik rechts op de regel op de knop
‘keuren’.
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De ingeleverde opdracht van de leerling opent en kunt u zo bekijken. Onderaan kunt u een
opmerking toevoegen en vervolgens de opdracht goed- of afkeuren.

2. Staan er veel ingeleverde opdrachten? Dan kunt u hier ook sneller doorheen. Ga hiervoor
naar het knopje ‘actie’ en kies een van de beide opties:
a. Keuren: de opdracht wordt niet inhoudelijk bekeken. U vinkt een of meer
opdrachten aan om die tegelijk goed- of af te keuren.
b. Nakijken en keuren: u bekijkt elke ingeleverde opdracht inhoudelijk en keurt die
goed of af. Daarna gaat u direct door naar de volgende.
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2. Opdrachten keuren vanuit ‘Mijn leerlingen’
Het is ook mogelijk om op leerling niveau opdrachten te keuren. Ga hiervoor naar ‘Mijn
leerlingen’ en zoek de gewenste leerling in het overzicht. Klik daarna op het loepje rechts op de
regel.

U krijgt nu het onderstaande overzicht voor de betreffende leerling. In het tabje ‘LOB
Opdrachten’ ziet u alle opdrachten die actief zijn voor die leerling. Bij de ingeleverde opdrachten
staat een knop ‘keuren’ om de opdracht na te kijken en goed- of af te keuren.
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GRIP LOB Portfolio
MEER INFORMATIE
Kan ik ook LOB-opdrachten keuren die bij iemand anders zijn ingeleverd?
Hoe kan ik een LOB-opdracht keuren?
Wat gebeurt er als ik een LOB-opdracht afkeur?

Voor meer informatie en onderwerpen: klik hier.
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