
LAARS versie 3.5 
Landstede Aan- en AfwezigheidsRegistratie  
Systeem 



     Instructie LAARS  

Evaluatie 

LAARS bestaat uit 

1.    Instructie voor Docent 

2.    Welke middelen voor docent (werking laars) 

3.    Motivatie en sturing docent 

Themavragen 

Overig Chipkaarten 



Structuur LAARS 

A. Laars is Hybride 
• Realtime invoer handmatig (realtime) 
• Chipkaart – Handloggers (batch) 
• Chipkaart – Wandloggers (realtime) 

 
B.  LAARS is webbased en bestaat uit 3 

modules: 
 
1. Laars Lesgroep 
2. Laars Student  
3. Laars Ziekmelder 

 
 

 
 
 

 
 

 

Terug 

Details 

Details 

Details 



Handleiding Chipkaarten 

Terug 

 
•Bij invoering van Loggersysteem (Nedap) 
•Bij indiensttreding nieuwe docent door teamcoördinator 
 
 een demo  
 schriftelijke instructie uitgereikt 
 geplastificeerd bij uitleesstation 
 Handleiding Loggers 



Laars Interface lesgroep 

AUT 



Interface lesgroep 

Terug 



Autorisatie door onderwijsgevende / coach 

Verder 



Invoer AA 

Menu 



Laars Student 

LAARS Student 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laars Student  =  Laars Lesgroep 
Maar: 
Bevat slechts 1 student 
 
Na invoer door student moet Docent Autoriseren 
(Rode AUT-knnop) 
 
 
 
 
 
 

Terug 



Rapportage lesgroep 

Editable maandoverzicht Terug 



Editable rapportage (maandoverzicht) 2 

Een editable maandoverzicht  
 primair rapport bij coach gesprek 
 direct editable bij  

Verder 



Aansturing docenten 

Wie spreekt docenten aan op nalatigheid AAR 
 
1. Het systeem zelf (rode achtergrond) 
2. Docenten elkaar 
3. Absentie coordinatoren 

1. Specifiek  op OA en vaste  “patronen” (vrijdag altijd ziek 
etc) 

2. Niet invullen door docent 
4. Directie Eenheden 

1. Men wil een lijst van docenten …. (is er nog niet) 
2. Rapportages lesgroepen per team 
3. Rapportages teams per eenheid 
4. Rapportages Landstedebreed (eenheden) 

 
 
 

Menu 

aggregaties 



     2. Welke middelen beschikbaar bij dagelijkse routine 

Beschikking over 
• LAARS (hybride AAR-systeem - handmatig & loggers) 
• In veel lokalen een PC 
• Eigen laptop (wireless of wired) 
• Soms een beamer 
 
Acties tijdens de les 
1. Start LAARS en voer AA in of 
2. Scan chipkaarten (met handlogger) of  

zie toe op scannen door student bij wandlogger 
 
Acties na de les 
• Niets indien handmatig ingevoerd 
• Handlogger laten uitlezen 
 Altijd: 
 LAARS nabewerken voor OA (ongeoorloofd afw.heid) 

Verder 



Voortgang Loggen 

•Wandlogger worden realtime getoond (na 
verversen) 
 

•Handlogger  worden pas na uitlezing (realtime) 
zichtbaar 
 

•Handmatige invoer is realtime zichtbaar 
•(na opslaan van zwart  blauwe tekst 
 

Voorbeeld 



LAARS Ziekmelder 
Ten behoeven van Receptie / Balie 

Verder 



Telefonische Ziekmelding 

Terug 



Valkuilen AAR algemeen 

Terug 

 Introductie, 
bufferweken, excursies, 
vakanties 
POTENTIELE 
AA-VERVALSERS 

 
 
 
 



Evaluatie 

Bereidheid tot AAR afhankelijk van: 
 
Valkuilen AAR algemeen 
 Indien afwijkend van standaard (introductie-, bufferweken, excursies) 

elke vakantie roosteren   onredelijke absenties vermijden 
 

Chipkaarten en Loggers 
 Logger = Ding = Afstandelijk = minder AAR? 
 (doorgeven logger, fraude, kapotte en verloren chipkaarten,  beperkte 

registratie, OA = altijd nabewerken..!) 
 
Gebruikvriendelijkheid (snel) groot?     AAR bereidheid is groot! 
 (default settings  bulkinvoer voor veelkomende mutaties) 
 
Directe en goede rapportage aanwezig?     AAR bereidheid is groot! 
 aggregatie rapportage voor analyse en statistiek 
 
Editable rapportage voor coach 
 voor: onderwijsgevende / coach, student, P&C 
 
 
 
 
 

Details 

Details 

Details 

Details 

Details 

Terug 



Chipkaarten en Loggers 

•Chipkaarten kwetsbaar (defect / verloren) 
•Chipkaarten relatief duur 
•Logger afstandelijk (doorgeven via leerlingen) 
•Handlogger niet realtime  
•Loggers duur 
•Handlogger moet worden uitgelezen anders geen AA 
•Alleen Aan of Afwezig (altijd nabewerken) 
•Lagere AA-score 
 

•Geen PC nodig in leslokaal 
•Sneller (!) 
•Wandlogger wel realtime 
 
 Terug 



Gebruiksvriendelijkheid 

•Gebruikersvriendelijkheid is (vrijwel enige) factor 
bepalend voor succes AAR-systeem 
 

•Webbased  
 

•Goede performance 
 

•Bulk invoer m.b.v. defaults voor meestvoorkomende 
mutaties 
 

•Grotere bereidheid AAR uit te voeren 

Terug 



Goede rapportage 

•Rapportages voor elke gebruiker direct beschikbaar 
•(vaste set) 
 

•Vrij in te stellen periodes 
 

•Simplicity is the name of the game 
 

•Geschikt voor begeleiding en statische analyse 
 
 
 
 

Terug 



Editable rapportage (maandoverzicht) 1 

Een editable maandoverzicht  
 primair rapport bij coach gesprek 
 direct editable bij  

Terug 



Handleiding Loggers 

Terug 



 De presentie in LAARS wordt vastgesteld o.g.v. het rooster 
dat in LAARS blauw is  
Niet bijgehouden Presentie wordt rood 
 

Terug 

Even van te voren… 



Voorbeeld 

Terug 



Overig Chipkaarten 

ROC Landstede 
 
• AA- registratie 
• Betalen (kantine) 
• Opladen Chipknip 
• Access Control (deuren) 
• Parkeerplaats (slagboom) 
• Identificatie 
• Bieb en  Mediatheekpas 

 

Terug 
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