Handleiding voor het maken van
een getuigschrift nlt per leerling
Als nieuwe functionaliteit in de moduledatabase kunt u per leerling. een getuigschrift op naam
aanmaken. Wellicht heeft uw leerling bij matching binnen een vervolgopleiding profijt van zo’n
getuigschrift. Middels de vermelding van de namen van de afgeronde nlt-modules, kan interesse in
een bepaald thema dat aansluit bij de vervolgopleiding aangetoond worden.
Als voorbeeld (zie figuur hieronder) is een getuigschrift van Anneke Deelen, een fictieve examenleerlinge uit 5 havo van het Adelbert College aangemaakt. Anneke heeft in 2019 het nlt-examen
afgerond met een geldig examenprogramma; de namen van de gevolgde nlt-modules worden vanuit
de moduledatabase ingelezen. Het eindexamencijfer nlt wordt overigens niet op het getuigschrift
aangegeven.

Logo van de school uploaden
Het is mooi als u het logo van de school in de linkerbovenhoek van het getuigschrift plaatst.
Kies in de moduledatabase voor schoolgegevens en klik op de button:
Klik op de button

.

en upload het logo van uw school (zie figuur hieronder).

Nadat u het logo van de school heeft geupload, ziet u een kleine afbeelding van het logo verschijnen
bij de schoolgegevens (zie figuur hieronder).

Wilt u de afbeelding wijzigen en een ander logo uploaden? Dan kunt u het bestaande logo
wissen en vervolgens een nieuw bestand uploaden.
Ondertekening op certificaat
Het getuigschrift wordt automatisch ondertekend met de digitale handtekening van de voorzitter van
de Vereniging NLT. Daarnaast worden bij de ondertekening gegevens van de zelf in de
moduledatabase geregistreerde coördinator van uw school ingelezen.
Zijn er meerdere personen met de rol coördinator? Dan worden er tot drie namen
automatisch op het certificaat gezet.
Is er niemand met de rol als coördinator ingevoerd? Dan blijft de linkerbenedenhoek van het
getuigschrift leeg.
Via de optie ‘schoolmedewerkers’ (zie figuur hieronder) kunt u uzelf of een collega de rol van
coördinator toebedelen. Dit kan vanzelfsprekend ook een schoolleider zijn.

Aanmaken van getuigschrift
Het aanmaken van een getuigschrift loopt via de moduledatabase.
Klik op de button:
in het Module overzichts-centrum van de
moduledatabase. Als het cohort voldoet aan het examenprogramma (stoplicht staat op groen) ziet u
de mogelijkheid om een certificaat aan te maken (zie onderstaand figuur).

Namen van leerlingen invoeren
De namen van uw leerlingen voert u in bij het Module overzichts-centrum, door op de button:
te klikken (zie figuur hieronder).

In het onderstaande scherm voert u de naam van uw leerling(e) zelf in, door de naam te plakken/ typen
in het vak:
(zie figuur hieronder).

Na het aanklikken van de button:

staat het getuigschrift klaar om te downloaden.

Ook kunt u hier het aangemaakte getuigschrift naar de prullenbak verplaatsen.

Certificaten downloaden en printen
Klik op de button:
om het certificaat te openen en te printen.

Aanpassen van lesmodules in pta
Aangezien de namen van de gevolgde nlt-modules vanuit de moduledatabase worden ingelezen,
kunt u deze hier ook zelf aanpassen.
Zorgt u ervoor dat het examenprogramma gedekt is (stoplicht staat op groen)? Anders kan u
geen getuigschrift aanmaken . . .

