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Het nieuwe schooljaar 
Handleiding 

Handleiding voor het importeren van nieuwe gebruikers en groepen. 
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Het nieuwe schooljaar

Veel scholen werken tegenwoordig 1:1 of met gedeelde iPads, waardoor in ZuluDesk een 
volledige import staat van het leerling- en leerkrachtbestand uit het LVS. Dit betekent dat 
er in het nieuwe schooljaar een verschuiving ontstaat die ervoor zorgt dat ZuluDesk ook 
een nieuwe import nodig heeft. Voor veel leerlingvolgsystemen zal de vernieuwing na 1 
augustus plaatsvinden. Maar in principe is er bij elke wijziging in het bestand een nieuwe 
import te doen, dit is namelijk een kwestie van enkele minuten.


EdeXML bestand exporteren uit LVS

ParnasSys: 

School -> Exporteren -> Edex -> Kies versie '1.03' -> Klik op 'Genereer Edex 
Bestanden' 

Esis: 

Uitvoer -> Exporteren -> EdeXML 

Wanneer de school een ander LVS hanteert, dan is via de 
handleiding van het programma te vinden hoe een EDEX 
export gemaakt kan worden. Indien dit mogelijk is, exporteer 
dan de gebruikers en groepen naar een Excel (CSV) om het 
vervolgens via een juist template te importeren binnen 
ZuluDesk. Zie hiervoor de handleiding ‘Gebruikers, groepen en beheerde Apple 
ID’s’. Klik hier.

Voordat je begint met importeren!

Bij een nieuwe import van gebruikers en groepen wordt er binnen ZuluDesk altijd gekeken 
naar de gebruikersnaam van elke gebruiker. Dit is standaard het leerling- of 
leerkrachtnummer dat uniek gegenereerd is binnen het LVS. Dit zorgt ervoor dat 
bestaande gebruikers worden overschreven op basis van dit nummer. Wanneer een 
leerling dus voor de import in groep 4 zat en nu in groep 5, dan worden hier ook alle 
instellingen op aangepast op de toegewezen iPad 1:1 of gedeelde iPad. Als een specifieke 
app dus alleen toegewezen is aan groep 4 en de leerling komt ineens in groep 5, dan 
verdwijnt de app van de iPad en verdwijnt hiermee ook de data die er in stond!!!

Concreet moet je rekening houden met:

• Zijn er groepsgebonden apps met data van leerlingen die niet nodig zijn in de nieuwe 
groep, of moet de app ook toegewezen worden aan de nieuwe groep voor de nieuwe 
import.

http://www.xandobeheer.nl/wp-content/uploads/2016/10/Xando-Beheer-Gebruikers-groepen-en-beheerde-Apple-IDs.pdf
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• Bij gedeelde iPads worden apps en documenten standaard toegewezen per klas, dus na 
een nieuwe import kan het heel goed voorkomen dat apps niet meer beschikbaar zijn 
voor een leerling die ineens in een andere groep zit. Bekijk dus of er specifieke groep 
apps zijn die niet meer nodig zijn, of die ook aan een nieuwe klas toegewezen moeten 
worden.

• Zijn er groep specifieke profielen die misschien ook aan nieuwe groepen toegewezen 
moeten worden voordat een nieuwe import plaatsvind.

• Wanneer je tussentijds handmatig gebruikers hebt toegevoegd met een zelf verzonnen 
gebruikersnaam, dan wordt deze gebruiker bij een nieuwe import nogmaals toegevoegd, 
ditmaal met de juiste gebruikersnaam. Advies is dan om de reeds handmatig 
aangemaakt gebruiker de juiste gebruikersnaam te geven en de geïmporteerde 
gebruiker te verwijderen. Bij een volgende import gaat het vanaf dat moment wel goed.

• Als laatste is het verstandig om de bestaande gebruikersgroepen even naast de 
groepsnamen in het LVS te leggen. Soms komt het voor dat een groepsnaam wijzigt in 
het LVS met een extra spatie of naam, waardoor bij de nieuwe import gebruikers uit een 
bestaande groep worden gehaald en in een nieuwe groep worden gezet waar nog niets 
aan toegewezen is.

Leerlingen die van school afgaan (school is eigenaar van iPad)

In het voortgezet onderwijs zijn vaak leerlingen eigenaar van het apparaat. In dit geval kan 
de leerling zelf het beheersprofiel verwijderen van de iPad, of kan de IT beheerder via 
ZuluDesk een un-enroll uitvoeren. Alle toegewezen schoolcontent wordt dan verwijderd. 
Aansluitend de gebruiker verwijderen uit ZuluDesk.

Wanneer de school eigenaar is van het apparaat waarvan de gebruiker van school af gaat, 
dan moet de iPad geleegd worden voordat deze ingezet kan worden voor een nieuwe 
gebruiker. Bij een import van nieuwe gebruikers worden er nooit gebruikers verwijderd, 
dus zo kan het voorkomen dat de ‘oude’ groep 8 er in blijft staan, naast de nieuwe 
leerlingen die vanuit groep 7 door gaan. Volg daarom de volgende stappen:

• Ga in ZuluDesk naar apparaten (alleen bij 1:1 apparaten)
• Vink de apparaten aan van de leerlingen die van school af gaan
• Klik op ‘device legen’ om de iPads te wissen (WIFI verbinding vereist)
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• Ga naar gebruikers/groepen en vink de leerlingen aan die van school gaan
• Klik op ‘Verplaatsen naar prullenbak’
• Vervolg nu de stappen voor het importeren van de nieuwe gebruikers 

Checklist

Heb ik een juist EdeXML bestand of CSV bestand?
Heb ik de apps gecontroleerd die naar specifieke groepen gaat?
Heb ik de klassen nagelopen (bij gedeelde iPads) voor specifieke apps?
Heb ik de profielen nagelopen?
Heb ik handmatig toegevoegde gebruikers die ik in de gaten moet houden?
Kloppen de groepsnamen nog in ZuluDesk en het LVS?
Heb ik de leerlingen die van school gaan verwijderd? En de iPads geleegd?
Alles afgevinkt? Importeren maar!

Importeren van gebruikers en groepen in ZuluDesk

• Log in bij ZuluDesk
• Klik op gebruikers/groepen
• Klik op importeren

• Kies EdeXML of CSV als importwijze
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Import EdeXML

• Kies het EdeXML bestand dat je geëxporteerd hebt
• Laat import opties zo staan (alleen het eerste vinkje staat aan)
• Kies als standaard studentgroep de groep ‘Leerlingen’ of ‘Studenten’
• Kies als standaard leraargroep de groep ‘Leerkrachten’ of ‘Docenten’
• Kies als standaard wachtwoord en zelf verzonnen wachtwoord (dit is alleen nodig bij een 

nieuwe iPad configuratie waarbij authenticatie aanstaat in het DEP-profiel, wij gebruiken 
vaak het standaard ‘welkom’)

• Importeren starten

Import CSV

• Kies het CSV bestand dat je 
geëxporteerd hebt (let goed 
op het template)

• Laat encoding opties zo 
staan (UTF-8)

• Kies als scheidingsteken 
‘automatisch detecteren’

• Laat import opties zo staan 
(het vinkje staat aan)
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Na de import krijg je keurig een melding of het is gelukt of niet. Bij een EdeXML bestand 
gaat het vrijwel altijd goed, bij een CSV bestand kan het nog wel eens stuk lopen op een 
verkeerd template. Lukt het niet? Neem dan contact op met de support afdeling van Xando 
via het ticketsysteem binnen de ZuluDesk omgeving.

Controle gebruikers en groepen

Na de import is het altijd verstand om te controleren of alles goed is gegaan. Kijk daar bij 
het overzicht van de gebruikers en de gebruikersgroepen om te controleren of het goed is. 
Indien er toch andere groepsnamen zijn geïmporteerd, bekijk dan welke groepen geen 
gebruikers meer hebben om die vervolgens te verwijderen. Het is dan wel noodzakelijk om 
de nieuwe gebruiksgroepen aan te vinken en te migreren naar een klas om ze zichtbaar te 
maken binnen de Klaslokaal app.

Nieuwe beheerde Apple ID’s (voor gebruik gedeelde iPads)

Wanneer jouw school gebruikt maakt van 
beheerde Apple ID’s (in samenwerking 
met gedeelde iPads), dan dient er na een 
import een nieuwe upload gedaan te 
worden naar de Apple School Manager.

• Klik op Klassen
• Klik op ‘Uploaden naar Apple School 

Manager (SFTP)
• Wacht tot de melding komt dat de 

upload succesvol is
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• Log in bij de Apple School Manager en controleer bij ‘Activiteiten’ of de upload succesvol 
is

• Ga terug naar ZuluDesk, het Dashboard, en klik op ‘Synchroniseer nu’
• Leerlingen krijgen nu automatisch een beheerd ID
• Om de passcode te veranderen naar 4-cijferig voor inloggen op een gedeelde iPad, klik 

hier

Contact en begeleiding Xando

Is het een makkelijke handeling? Ja. Kost het veel tijd? Nee. Zit er dan echt geen addertje 
onder het gras…?

Wij kunnen ons voorstellen dan je als school hier soms wat hulp bij nodig hebt. Daar zijn 
wij voor! Maak daarom een ticket aan binnen jouw ZuluDesk omgeving onder 
ondersteuning met de vraag en dan bekijken wij hoe we je het best kunnen helpen.

http://www.xandobeheer.nl/wp-content/uploads/2017/11/Xando-Beheer-Passcode-type-aanpassen.pdf
http://www.xandobeheer.nl/wp-content/uploads/2017/11/Xando-Beheer-Passcode-type-aanpassen.pdf

