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Refactor deellinks formuliergroepen 
Vooraf 
Scorion wordt in veel verschillende omgevingen gebruikt. De termen binnen Scorion kunnen d.m.v. 

vertaalde teksten aangepast worden aan die specifieke omgeving. In deze beschrijving worden 

algemene termen gebruikt. 

Admin+ Instellingen die meestal door Parantion 
beheerd worden 

Admin Beheerder van de omgeving, account waarin de 
formulieren gebouwd worden 

Gebruiker Persoon die een portfolio bijhoudt in Scorion. 
Denk aan een student, cursist of AIOS. 

Beoordelaar Persoon die een student gaat beoordelen. Dat 
kan een persoon zijn met een account in 
Scorion of iemand die per e-mail uitgenodigd 
wordt. Denk aan een docent, stagebegeleider of 
coach. 

Formuliergroep Verzameling van formulieren die bij een vak of 
periode horen. Denk aan termen als ‘boekje’, of 
‘logboekje’. 

 

Algemeen 
Het geven van toegang tot een formuliergroep is in 3.76 volledig opnieuw ontwikkeld. De oude 

functionaliteit was omslachtig en onduidelijk. Het was binnen Scorion al mogelijk om externen 

toegang te geven tot een eigen formulier of het hele portfolio. Het geven van toegang tot een 

formuliergroep is nu op dezelfde manier opgezet. 

Hierdoor zijn er voor het delen van een formuliergroep drie typen links: 

Algemene link Link naar een formuliergroep, deze kan d.m.v. de accoladetekst {link:formgroup} in het 
formulier getoond worden. Deze verwijst altijd naar de formuliergroep waar het 
formulier onderdeel van is. 

Deellink Met een deellink wordt leestoegang gegeven aan een specifiek formuliergroep. 
Een deellink wordt per e-mail verstuurd. De link heeft een begin- en een einddatum. De 
link kan worden beveiligd met een pincode/wachtwoord. 

Gekoppelde deellink Bij het versturen van een formulier kunnen deellinks naar een formuliergroep aan het 
formulier gekoppeld worden. Vergelijkbaar met de manier waarop nu bestanden 
gekoppeld worden. Alleen hoeven er nu niet eerst .url bestanden aangemaakt te worden. 
De deellink is geldig zolang het formulier de status open heeft. 

 

 Algemene link Deellink Gekoppelde deellink 

Standaard in formulier op te nemen  V X X 

Door de gebruiker te beheren X V X 

Te beveiligen met een toegangscode X V X 

Geldigheidsduur beperkt X V V 

In te trekken na verzending X V V 

Meerdere links tegelijk actief X V V 
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Algemene link 
Deze link verwijst naar de formuliergroep van het formulier en is altijd beschikbaar. De admin kan 

deze link in een formulier tonen door de constructie:  

{link:formgroup} 
  

hiermee wordt de volledige linktekst zichtbaar 

{linkhtml:formgroup:TEKST}  hiermee wordt een klikbare link weergegeven. TEKST kun u vervangen door de 
weergave tekst van de link. 

Deellink 
Het is ook mogelijk om iemand een losse deellink te sturen, die niet gekoppeld is aan een 

beoordelingsformulier. Zo kan een gebruiker bijv. aan het begin van een stageperiode haar 

begeleider een week lang toegang geven tot de formuliergroep van haar vorige stage. 

Admin+ instelling 
Het delen van formuliergroepen door middel van deellinks kan door Parantion op Admin+ niveau 

aangezet worden. 

 

 

Een deellink versturen 
Een gebruiker gaat in de tree naar het bovenste niveau en selecteert een formuliergroep. Vervolgens 

klit zij op het icoon voor formuliergroep delen. 

 

Er opent dan een pop up. 
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Begindatum en tijdstip Datum en tijd vanaf wanneer de link actief wordt 

Einddatum en tijdstip Datum en tijd tot wanneer de link actief blijft 

Aan Emailadres van de persoon aan wie de link verzonden wordt 

Opmerking Opmerking die alleen in het beheer scherm weergegeven wordt. Deze kan 
dienen om meer overzicht over je uitstaande links te hebben. 

Toegangscode Code waarmee de link beveiligd kan worden. Deze wordt automatisch 
aangemaakt maar kan aangepast worden. De toegangscode kan ook een cijfers 
en bijzondere tekens bevatten. 

Beveiliging link d.m.v. toegangscode Met deze vink optie kunt u er ook voor kiezen de link zonder beveiligingscode te 
versturen. 

Verzend aparte mail met 
toegangscode 

Met deze optie kunt u ervoor kiezen om de link in een losse email te versturen. 
Vinkt u deze optie uit, dan moet u de code via een ander medium (bijvoorbeeld 
sms) delen met de ontvanger. 

Formuliergroep: Hier staat voor welke formuliergroep een link gemaakt wordt 

Ok De deellink wordt aangemaakt, maar nog niet verzonden 

Ok en verzenden De deellink wordt verzonden. Er opent eerst nog een pop up waarin de 
emailteksten kunnen worden aangepast. 

 

E-mailtekst deellink 
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E-mailtekst pincode 

 

Een deellink beheren 
Via het menu extra  toegang komt een gebruiker in het scherm waarmee deellinks beheerd 

kunnen worden. 

 

 

E-mail E-mailadres van de persoon aan wie toegang verleend is 

Begindatum Datum en tijdstip vanaf wanneer de link actief is 

Einddatum Datum en tijdstip tot wanneer de link actief is 

Scope Geeft aan om wat voor type deellink het is (formulier, formuliergroep, 
portfolio). De deellinks staan gegroepeerd per type. 

Opmerking Een opmerking die kan dienen 

Wijzigen Met wijzigen aan de deellink aangepast worden 

Verzenden Met versturen kan de deellink (nogmaals) verstuurd worden. 

prullenbak Hiermee kan een deellink verwijderd worden. Na verwijdering is de deellink 
niet meer actief 

Vergrootglas Opent een zoekscherm waarmee de deellinks gezocht kunnen worden. 
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Gekoppelde deellink 
Het is mogelijk om een toegang tot een formuliergroep aan een formulier te koppelen. Dit werkt op 

vergelijkbare wijze als het koppelen van een bestand. Er hoeft niet eerst een deellink aangemaakt te 

worden. Bij het formulier verschijnen alle formuliergroepen en de gebruiker kan kiezen voor welke 

formuliergroep een toegangslink opgenomen moet worden. 

Inrichting admin+ 
Op Admin+ niveau moet aangezet worden dat er een tabblad voor formuliergroepen weergegeven 

moet worden. Default is ‘Ja’. 

Inrichting admin 

Item 
Bij de template instellingen van het formulier moet ingesteld worden dat je formuliergroepen mag 

koppelen. Default is ‘Nee’. 

Een item voor het koppelen van de formuliergroep aanmaken en deze in het formulier toevoegen. 

In de XML van het formulier moet bij dit item de volgende attribuut worden opgenomen:  

DisplayFormGroups=”Yes” 

 

Formuliergroep delen in een formulier door de gebruiker 
Bij het versturen van een beoordeling verschijnt een extra tabblad ‘formuliergroep delen’. Hier zijn 

alle formuliergroepen van een gebruiker zichtbaar en er kan 1 of meerdere formuliergroepen aan het 

formulier gekoppeld worden. 

 

Voor de gekoppelde formuliergroepen worden deellinks gemaakt en aan het formulier gekoppeld. 

Deze links zijn door de beoordelaar te gebruiken zolang het formulier de status ‘open’ heeft. Op deze 

manier is de toegang tot (een deel van ) het portfolio van de gebruiker beperkt voor de duur van de 

beoordeling. 
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Deellink bekijken door de beoordelaar 
De weergave voor de beoordelaar is vergelijkbaar met de weergave voor gekoppelde bestanden. In 

het formulier ziet de beoordelaar op de plaats waar het koppelitem in het formulier staat een 

formuliergroepensymbool. Als de beoordelaar hierop klikt ziet hij de gekoppelde formuliergroepen 

en kan op een van deze formuliergroepen klikken. Er opent dan een nieuw tabblad met daarin de 

formuliergroep van de gebruiker. 

 

 

 

 

 

Het is mogelijk om meerdere formuliergroepen te delen via 1 koppelitem. Ook is het mogelijk om 

meerdere koppelitems op te nemen. Per item zie je dan alleen het aan dat item gekoppelde boekje. 

 


