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• Update Digitaal MKVS 

 

Update 2.10.0 van Eduscope is beschikbaar. Als gebruiker van het digitaal MKVS 

(en eventueel de leerlingadministratie van Eduscope) moet u derhalve rekening 

houden met het volgende: 

- Aangezien het digitaal MKVS wordt gehost in het datacentrum van Unilogic, 

wordt deze update donderdag 4 juni buiten kantoortijden voor u 

geïnstalleerd. U hoeft zelf dus niets te doen. 

- Indien er tijdens het updaten gebruikers zijn ingelogd, zal de verbinding 

worden verbroken en zullen nog niet opgeslagen gegevens verloren gaan. 

- Nadat wij de server-update hebben geïnstalleerd, zal bij u op school (of bij 

mensen thuis) bij de eerste keer inloggen in het MKVS een melding 

verschijnen dat er een update beschikbaar is. Dit is een kleine update die 

vrijwel geheel automatisch verloopt: 

 

 
 

Klik op OK. 

 

 
 

De update wordt gedownload en automatisch geïnstalleerd. U merkt hier 

niets van. Nadat het downloaden is voltooid, verdwijnen alle Eduscope 

schermen (ook het inlogscherm). Na ongeveer een halve minuut (wees 

geduldig a.u.b.) verschijnt het nieuwe inlogscherm van versie 2.10.0 
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U kunt nu weer op de gebruikelijke manier inloggen. 

- Bovenstaande procedure zal voor ieder Eduscope2.exe bestand automatisch 

worden uitgevoerd (als het tenminste nog van de oude 2.9.0 versie is). Het 

maakt niet uit wanneer u inlogt. Indien u het Digitaal MKVS op een centrale 

netwerkmap heeft geplaatst, zal deze procedure uiteraard maar eenmalig 

uitgevoerd hoeven te worden. 

- Als het MKVS ook vanaf thuis wordt gebruikt, zullen mensen thuis de zelfde 

melding krijgen. Geef, als u dat nodig vindt, de hierboven genoemde 

procedure dan ook aan hen door. 

- Neem contact op met Unilogic als u vragen heeft. 

 

• Aanpassingen in deze update 



verwijzen wij u naar de Eduscope Wiki (vanuit Eduscope te bereiken via het 

hoofdmenu Help – Eduscope op internet  en dan bij Informatie – Nieuw in 

Eduscope – Wijzigingen in Eduscope 2.10.0 of klik op deze link: 

http://wiki.eduscope.unilogic.nl/index.php/Eduscope_2.10.0 

 

 

• Nieuwe handleiding 

 

De handleiding van het MKVS is nu helemaal klaar. Deze is bijgevoegd als pdf-

bijlage bij deze e-mail. 

 

Deze handleiding bevat uiteraard volledige uitleg over de werking van het 

digitale MKVS. Er is echter ook veel aandacht besteed aan de theoretische 

achtergrond van het MKVS: het bevat hierdoor waardevolle informatie voor 

zowel directie, leraren als begeleiders. 

 

Wist u overigens dat de (technische) handleiding ook volledig beschikbaar is via 

het programma zelf. Wij noemen dit de online-help functie: ieder venster in 

Eduscope heeft een eigen help functie (?-teken rechtsboven) met concrete 

informatie over het onderdeel waarmee u op dat moment aan het werk bent! 

Maak gebruik van deze optie, zodat u alle mogelijkheden van het digitaal MKVS 

zult ontdekken! 

 

In deze handleiding zit geen beschrijving van de leerlingadministratie van 

Eduscope. Deze wordt momenteel ook bijgewerkt. De online-help functie is 

overigens wel al grotendeels bijgewerkt. Maak hiervan gebruik! 

 

• Eduscope Administratie / PGNPO 

 

Voor de Montessorischolen die ook de administratie-module van Eduscope 

gebruiken, zijn in deze update ook diverse wijzigingen doorgevoerd. 

 

Vergeet niet om via http://mijn.pgno.nl/ door te geven dat u Eduscope als 

administratieprogramma gebruikt. U kunt dit alleen zelf doorgeven. Wij mogen 

en kunnen dat niet voor u doen! 

 

- Eduscope versie 2.10.0 is gereed voor de Fase Aansluiten BRON. Aangezien 

Eduscope momenteel ook nog wordt getoetst in een zogenaamde veldtest, 

kunnen eventueel nog aanpassingen aan het licht komen. Indien noodzakelijk 

zal dit dan via een patch worden geregeld. 

- U kunt niet onaangekondigd deelnemen aan de Fase Aansluiten BRON. U zult 

hiervoor een uitnodiging ontvangen van BRON en een nieuw 

beveiligingscertificaat moeten installeren. Zolang u hier niets over hoort, hoeft 

u dus ook geen verdere actie te ondernemen en kunt u doorgaan (of nog 

beginnen) aan de reguliere uitwisseling middels de Fase PGN Scan 2. 

- Zodra u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Fase Aansluiten BRON, 

kunt u contact opnemen met de helpdesk van Eduscope (via 

mkvs@unilogic.nl). U ontvangt dan van ons een stappenplan waarin de 

noodzakelijke handelingen voor het correct uitvoeren van de Fase Aansluiten 

BRON staan vermeld. 

- In het menu van de Administratie is het onderdeel Leerlingen PGNPO niet 

meer beschikbaar. De WPO/WEC gegevens van een leerling kunt u wel nog 

steeds invullen via de WPO/WEC knop op het tabblad Inschrijvingen in het 



Leerlingen Basis scherm. 

- In het menu van de Administratie is het onderdeel School PGNPO vervangen 

door het onderdeel BRON. Alle bestaande functionaliteit is nog steeds 

aanwezig en er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Via dit scherm zult u in 

de toekomst, nadat u hiervoor dus bent uitgenodigd, ook de 

berichtenuitwisseling met BRON uitvoeren. 

- Bij de WPO/WEC gegevens van een leerling kunt u nu ook het CVI nummer en 

een einddatum invullen. De einddatum is een verplicht veld geworden en 

derhalve gelijkgesteld aan de begindatum (aangezien er tijdens de update 

automatisch een datum moet worden ingevuld). U dient dit zelf aan te passen 

in de daadwerkelijke einddatum. Via het menu Administratie – Rapporten  - 

School – Indicatiestellingen kunt u een overzicht afdrukken van alle ingevulde 

indicaties. Indien de einddatum gelijk is aan de begindatum, wordt dit in deze 

rapportage duidelijk gemaakt via een uitroepteken. Dit is wellicht handig bij 

het aanpassen van deze gegevens. 

 

 

• Overstappen naar de Administratie van Eduscope 

 

U kunt altijd overstappen naar de Eduscope administratie. U hoeft dan 

bijvoorbeeld geen Edex bestanden meer te importeren. Alle leerlingen zitten 

dan direct in het MKVS. Bovendien hebben leraren dan behalve de MKVS 

gegevens ook de beschikking over de administratieve gegevens van kinderen en 

zien ze wie de broertjes/zusjes of verzorgers zijn. 

 

Unilogic migreert gratis de leerlinggegevens uit uw huidige 

administratiesysteem naar Eduscope. U krijgt bovendien korting op het gebruik 

van het digitaal MKVS. 

 

Informeer bij Unilogic over alle voordelen en de voorwaarden als u wilt 

overstappen naar Eduscope als leerlingadministratie. 

 

• Vragen 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief, neem dan contact 

met ons op. Dat kan natuurlijk ook als u andere vragen heeft. Dit kan via mail: 

mkvs@unilogic.nl of telefonisch: 046-4571830 (tussen 09.00 en 12.30 uur). 

  
 

 

 


