
Beste student of docent, 

In dit bestand vind je veelgestelde vragen met betrekking tot ICT bij de Nieuwste Pabo. 

Kijk in de inhoudsopgave of het antwoord op jouw vraag er bij staat. 

Staat deze er niet bij? Mail dan even naar ictprobleemdnp@fontys.nl.  
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Algemeen 
Er zijn verschillende portals die we bij de Nieuwste Pabo gebruiken. Dit komt mede doordat we een 
samenwerking zijn tussen Fontys en Hogeschool Zuyd. We begrijpen dat dit verwarrend voor je kan 
zijn en daarom hebben we hier een overzicht gemaakt van alle portals die we gebruiken: 

De Nieuwste Pabo portal 

Het portal van de Nieuwste Pabo vind je op https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo. Dit 
portal is gemaakt via SharePoint. Hierin vind je alle informatie over de Nieuwste Pabo en alles wat je 
nodig hebt: nieuws, bestanden en links. Dit portal zul je het meeste gebruiken. 

Fontys IT pagina  

Voor een aantal IT vragen verwijzen wij je graag naar de IT pagina van Fontys, hier vind je antwoord 
op een aantal vragen. Deze pagina vind je via de volgende link: 
https://connect.fontys.nl/diensten/IT/Paginas/IT-voor-studenten.aspx. Als je toch nog vragen hebt, is 
het altijd beter om eerst op deze ICT hulp pagina van de Nieuwste Pabo te kijken en eventueel 
contact op te nemen met @fontys.nl. 

Mail.fontys.nl 

Hier vind je de e-mail van Fontys. Iedere student ontvangt zowel een Fontys e-mail en een Zuyd e-
mail. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de browser versie van Outlook. Je kunt Outlook ook 
downloaden voor je desktop en je Fontys mail hierop instellen. Hoe je dit doet, lees je onder het 
kopje e-mail.   

Zuyd mail 

Hier vind je de e-mail van Zuyd. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de browser versie van 
Outlook. Je kunt Outlook ook downloaden voor je desktop en je Zuyd mail hierop instellen. Hoe je dit 
doet, lees je onder het kopje e-mail.   

Connect.fontys.nl 

Op dit portal kun je inloggen met jouw Fontys inloggegevens. Je kunt hier jouw profiel aanpassen. 
Ook kun je linksbovenin op Beschikbare portalen klikken. Je krijgt dan een lijst van alle portalen die 
Fontys gebruikt. Hier vind je dus ook het Sharepoint portal van de Nieuwste Pabo.  

Zuydnet 

Op dit portal kun je inloggen met jouw Zuyd inloggegevens. Je vindt hier algemene informatie en 
nieuws over Hogeschool Zuyd.  

Osiris 

Voor inschrijving van toetsen en studieresultaten kun je terecht bij Osiris. Je komt hier via de link: 
https://osiris-student.zuyd.nl/. Je logt hier in met je Zuyd inloggegevens.  

Xedule 

https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo
https://connect.fontys.nl/diensten/IT/Paginas/IT-voor-studenten.aspx
https://osiris-student.zuyd.nl/


Om je rooster te bekijken gebuik je Xedule. Gebruik de link: https://sa-fontys.xedule.nl/. Je logt hier 
in met je Fontys inloggegevens. 

Simulise 

We gebruiken Simulise om bepaalde producten zoals een werkstuk aan te leveren. Je kunt hier jouw 
portfolio op aanmaken. 

Simcheck 

Naast Simulise is het noodzakelijk dat je jouw producten ook inlevert via Simcheck. Dit is een 
antiplagiaatprogramma waarme gecontroleerd wordt of jij jouw werk ook echt zelf hebt gemaakt. 
Simcheck werkt met codes. Aan elke code is een link gekoppeld. Door op de link te klikken kom je 
automatisch in Simcheck terecht. Voor meer hulp bij Simcheck kun je op het dNP portal de 
handleidingen over Simcheck bekijken. Deze kun je links vinden onder Algemene Links. 

 

  

https://sa-fontys.xedule.nl/


Studentenkaart 
Je Fontys studentenkaart gebruik je als je wilt printen, kopiëren of materiaal wilt lenen. Om een 
studentenkaart aan te vragen ga je naar www.fontyskaart.nl. Vervolgens dien je een pasfoto te 
uploaden. Je Fontys studentenkaart wordt binnen 10 werkdagen naar je correspondentie-adres 
gezonden. Let op: de kaart wordt pas verzonden als jouw inschrijving volledig is afgerond, inclusief 
het afgeven van de digitale machtiging voor de inning van het collegegeld. 

Met jouw studentenkaart krijg je ook toegang tot het parkeerterrein. De slagbomen openen door 
middel van je Fontys pas of kentekenregistratie. Je kunt je kenteken registreren via 
www.fontyskaart.nl. Parkeren kost €1 per dag voor studenten.  

Als je jouw studentenkaart kwijt bent, kun je naar www.fontyskaart.nl gaan om een nieuwe aan te 
vragen. 

 

  

http://www.fontyskaart.nl/
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http://www.fontyskaart.nl/


Wi-fi instellen 
Bij de Nieuwste Pabo kun je gebruik maken van het eduroam netwerk. Via eduroam kun je 
wereldwijd gebruik maken van een gratis en veilige wifi-verbinding. Eduroam is vaak beschikbaar op 
en in de omgeving van universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen. Om op eduroam 
in te loggen zoek je simpelweg naar het netwerk tussen de beschikbare wi-fi netwerken. Vervolgens 
log je in met jouw Fontys inloggegevens. 

 

  



Gebruik maken van Office 365 
Via Fontys kun je automatisch toegang krijgen tot het Office 365 pakket. Je kunt dan dus gratis 
gebruik maken van Word, Excel, Powerpoint, etc. Ook krijg je hier 1 TB OneDrive opslagruimte bij. 
Je bestanden worden online opgeslagen in een beveiligde omgeving. Je kunt er overal, waar je 
internetverbinding hebt, bij. Je kunt deze bestanden ook downloaden zodat je er offline ook bij kunt.  

Om toegang te krijgen tot Office 365 ga je naar https://portal.office.com. De programma’s die je 
krijgt, zijn: Word, Powerpoint, Outlook, Excel, OneNote, Sway en Forms. Log vervolgens in met je 
Fontys inloggegevens. 

Installeer Office op je eigen laptop of desktop. Doe dit niet op een Fontys machine, daar staat deze 
software al geïnstalleerd. Bijna alle Office 365 onderdelen hebben ook een app die je via je 
smartphone kunt installeren.  

Om Office te installeren klik je rechtsboven in het portal van Office op Install Office. Je browser 
downloadt dan automatisch een set-up programma naar je downloads map. Als je deze uitvoert, zal 
Office worden geïnstalleerd. 

  

https://portal.office.com/


Inloggen en wachtwoord vergeten 
 

Inloggen Fontys 
Voor praktisch alle online diensten bij Fontys moet je inloggen met je account. Je Fontys account 
bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Je gebruikersnaam bestaat vervolgens weer uit je 
Persoonlijk Communicatie Nummer (PCN) en een achtervoegsel: 

@student.fontys.nl voor een student 
@fontys.nl voor een medewerker 
@relatie.fontys.nl voor een relatie 

Deze informatie ontvang je bij inschrijving via de e-mail waaronder jij je hebt ingeschreven in 
Studielink. Je gebruikersnaam kun je niet wijzigen, je wachtwoord kun je wel wijzigen. Dit doe je 
door te gaan naar: https://www.fontys.nl/wwselfservice/ChangePassword.aspx.  

Als je jouw PCN nummer bent vergeten of niet terug kunt vinden, neem dan contact op met 
voorlichting@fontys.nl 

 

Wachtwoord vergeten Fontys 
Indien je jouw wachtwoord bent vergeten, ga dan naar https://www.fontys.nl/wwVergeten/. Volg de 
stappen op het scherm. 

 

Inloggen Zuyd 
Om in te loggen bij Zuyd maak je gebruik van het email-adres dat je via jouw e-mail hebt ontvangen 
na inschrijving. Zuyd werkt dus niet met een PCN. 

 

Wachtwoord vergeten Zuyd 
Indien je jouw Zuyd wachtwoord bent vergeten, ga je naar https://zuydnet.nl.  
Klik vervolgens op Wachtwoord vergeten. 
Vul in het veld User ID je emailadres in:  
Typ de tekens over in het veld daaronder 
Je ontvangt nu een e-mail met een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen. 
Als je een foutmelding krijgt, neem dan contact met ons op. 

 

Inloggen Simulise 
Om bij Simulise te komen ga je naar https://dnp.simulise.com/login. Op Simulise log je in met het e-
mail adres van Fontys of de Nieuwste Pabo of Zuyd. 

 

https://www.fontys.nl/wwselfservice/ChangePassword.aspx
https://www.fontys.nl/wwVergeten/
https://zuydnet.nl/
https://dnp.simulise.com/login


Wachtwoord vergeten Simulise 
Indien je jouw Simulise wachtwoord bent vergeten, klik je op het inlogscherm op Wachtwoord kwijt?. 
Vervolgens vul je jouw Fontys, de Nieuwste Pabo of Zuyd e-mail in. Je krijgt nu een e-mail gestuurd 
naar je Fontys e-mail waarin je jouw wachtwoord kunt resetten. 

  



E-mail instellen 
Bij inschrijving krijg je zowel een Fontys als een Zuyd e-mail account. Onze e-mail voorziening 
bestaat uit Microsoft Exchange en Outlook software. Op Fontys computers staat Outlook standaard 
geinstalleerd. Klik op het Windows icon en kies de optie Outlook 2016. Op jouw privé computer, 
smartphone of tablet kun je Outlook downloaden of de browser versie gebruiken. Hiervoor ga je naar 
mail.fontys.nl of mail.zuyd.nl.  

Wij raden aan om Outlook te downloaden en niet de browser versie te gebruiken. Dan kun je 
namelijk meerdere e-mail accounts toevoegen aan Outlook. Zo kun je zowel jouw Zuyd als jouw 
Fontys e-mail toevoegen aan Outlook en zul je geen e-mails missen. 

Waar je ook voor kunt kiezen is het automatisch doorsturen van e-mails van het ene naar het andere 
e-mail account. Klik in Outlook op Instellingen -> Alle Outlook-instellingen weergeven. Selecteer e-
mail -> doorsturen. Selecteer doorsturen inschakelen en voer het e-mail adres in waarnaar de e-
mails moeten worden doorgestuurd. 

E-mail instellen iPhone 
Kies: Instellingen 
Kies: Accounts en wachtwoorden 
Kies: Nieuw account 
Kies: Exchange 
Vul jouw PCN in: 12345@student.fontys.nl 
Beschrijving: hoef je niet in te vullen 
Kies: Volgende 
Kies: Configureer Handmatig 
Vul in: jouw Fontys wachtwoord 
Kies: Volgende 
Kies welke onderdelen je wilt synchroniseren 
Kies: Opslaan 

E-mail instellen Android 
Kies: Mail-app 
Kies: Exchange 
E-mail adres: jouwnaam@student.fontys.nl 
Gebruikersnaam/PCN: 12345@student.fontys.nl  
Wachtwoord: jouw Fontys wachtwoord 
Extern beveiligingsbeheer: kies OK 
Kies: Volgende 
Kies de gewenste instellingen en kies Volgende 
Kies: Activeren 
 
 

 

 

 

mailto:12345@student.fontys.nl
mailto:jouwnaam@student.fontys.nl
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Studenten app 
Je kunt ook de Fontys studenten app downloaden. Deze bevat roosters, roosterwijzigingen en 
nieuws. Voor de Nieuwste Pabo is het niet mogelijk studieresultaten te zien in deze app, deze bekijk 
je via Osiris. Inloggen gaat via jouw PCN (12345@student.fontys.nl en wachtwoord). Je kunt deze 
app vinden in de App store: https://itunes.apple.com/us/app/myfontys/id1454798780, en de Google 
Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stucomm.fontys.  

Ook handig: als Fontys student kun je korting krijgen op www.SURFspot.nl. Je kunt hier software, 
hardware en online leermiddelen kopen. Op SURFspot kun je inloggen met je Fontys account. Je 
hoeft geen Office pakket te kopen, deze krijg je namelijk gratis via Fontys. 

 

  

mailto:12345@student.fontys.nl
https://itunes.apple.com/us/app/myfontys/id1454798780
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Toetsen 
Voor het toetsrooster ga je naar 
https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo/algemeen/Algemeen/Toetsroosters%20Bureau%
20Onderwijs/Studentversie%20toetsrooster%20periode%201%2C%202020-2021.pdf.  

Wanneer je je zelf voor een toets moet inschrijven en hoeveel kansen je voor een desbetreffende 
toest hebt, lees je op: 

https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo/algemeen/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourced
oc=/instituten/denieuwstepabo/algemeen/Algemeen/Toetsinschrijving%20en%20-
kansen.docx&action=default 

Zodra een toets wordt opengesteld om in te schrijven, wordt dit bekend gemaakt via het portal. 
Zolang de inschrijving open staat, kan de student zich ook uitschrijven. 

Nadat de inschrijving is gesloten, geldt de inschrijving als een kans. Elke student heeft twee kansen 
per jaar. Indien vanwege noodgevallen de student toch niet kan deelnemen, dan kan de student een 
verzoek indienen bij de examencommissie (dnp-examencommissie@denieuwstepabo.nl). Indien de 
commissie het verzoek honoreert, geldt de inschrijving niet als een kans. 

De inschrijving vindt plaats via Osiris (https://osiris-student.zuyd.nl). Nadat je hebt ingeschreven, 
krijg je een reply. Indien je deze niet krijgt, ben je niet ingeschreven. Elk tijdslot heeft zijn maximum 
aantal studenten dat op dat moment de toets kan maken. Houd daar rekening mee bij je inschrijving 
en stel deze niet uit tot het laatste moment. 
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Rooster  
Er zijn drie mogelijkheden om je persoonlijke lesrooster in te zien:  
 

1. Via de selfserviceportal van Xedule 
2. Via de studentenapp 
3. Je persoonlijke lesrooster toevoegen aan een agenda via iPlanner 

 
Je persoonlijke lesrooster op de selfserviceportal van Xedule 
 
Ga naar de startpagina van de selfserviceportal van Xedule via deze link: https://sa-
fontys.xedule.nl/. Je kunt vaak ook via de portal van je instituut een link vinden naar de 
selfserviceportal.  
 
Via de knop ‘Rooster’ kun je het rooster van één of meerdere groepen selecteren.  
 

 
 
Het is naast het selecteren van groepen ook mogelijk om het rooster van een docent of faciliteit 
(ruimte) te openen. Deze kun je aan de linkerzijde selecteren. In onderstaande afbeelding wordt 
het weekoverzicht van een groep getoond. 
 
 

https://sa-fontys.xedule.nl/
https://sa-fontys.xedule.nl/


 
 
In het overzicht kunnen meerdere groepen of faciliteiten (ruimtes) of een combinatie van 
faciliteiten worden geselecteerd. Met de      -knop wordt een nieuw tabblad toegevoegd waarin 
een nieuwe selectie faciliteiten kan worden gemaakt.  
 
Let op!  
Zit je in meerdere groepen (klassen) of lesgroepen (bijvoorbeeld minors)? Selecteer dan al deze 
groepen. De roosters van deze verschillende groepen worden dan in één overzicht getoond. De 
selectie blijft automatisch bewaard bij je volgende bezoeken.  
 
Houd er rekening mee dat na het openen van het rooster van een faciliteit (ruimtes) en het 
daarna openen van een andere faciliteit beide roosters getoond worden. Wanneer alleen het 
rooster van de tweede faciliteit getoond moet worden, dient het eerste tabblad gesloten te 
worden met       . 
 
Meer informatie van een les/afspraak inzien kan door op de les/afspraak te klikken. Er verschijnt 
een pop-upvenster waarin alle detailinformatie wordt getoond.  
 
Gepubliceerde les met opmerking 

Als er een opmerking bij een les is doorgevoerd, is dit meteen zichtbaar na publicatie doordat 
de achtergrond van de les rood is gekleurd. Klik je dubbel op deze les dan verschijnt de 
ingevoerde opmerking. 
 



 
 
Je persoonlijke lesrooster via de studentenapp 
 
Het rooster is ook te zien in de studentenapp. Voor instructie voor het gebruik van de 
studentenapp klik op deze link.  
 
 
Je persoonlijke lesrooster toevoegen aan een agenda via iPlanner 
 
Om je persoonlijke lesrooster toe te voegen aan een agenda moet je je aanmelden voor 
iPlanner.  
 

• Ga naar http://iplanner.fontys.nl/ via de browser op je laptop, mobiel of tablet 
• Onderstaand scherm verschijnt: 
 

  
• Kies je instituut 
• Kies je klas (groep) 
• Kies eventueel een extra klassen (groepen) 

https://connect.fontys.nl/diensten/IT/Paginas/(NL)-StudentenApp.aspx
http://iplanner.fontys.nl/


• Klik op de gewenste button 
 
Wil je je agenda in meerdere apps toevoegen? Dan moet je je meerdere keren met 
verschillende apparaten aanmelden.   
 

  



Microsoft Teams 
Voor meer informatie over Microsoft Teams verwijzen we je door naar 
https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo/Paginas/MSteams.aspx. Hier staat alles 
uitgelegd.  

  

https://connect.fontys.nl/instituten/denieuwstepabo/Paginas/MSteams.aspx


Gradework 
Voor alle Gradework vragen, verwijzen we je door naar: 

https://connect.fontys.nl/diensten/IT/InleverenEnBeoordelen/FAQ_GW/Paginas/default.aspx 

  

https://connect.fontys.nl/diensten/IT/InleverenEnBeoordelen/FAQ_GW/Paginas/default.aspx


Printen 
Binnen Fontys kun je vanuit verschillende apparaten op een willekeurige locatie printen. Om iets te 
printen ga je naar www.fontys.nl/print. Je kunt documenten afdrukken vanaf je computer, tablet of 
smartphone. Ook kun je documenten kopiëren. Ten slotte kun je documenten scannen en deze 
vervolgens naar je computer, smartphone of tablet verzenden. Je hebt jouw Fontys kaart nodig om 
jezelf te identificeren bij een printer. 

Als je inlogt op ons ‘het Nieuwe Printen’ portaal, kun je het volgende doen: 
- Je actuele tegoed weergeven 
- Betalen via verschillende betalingsmethoden om je tegoed op te waarderen 
- Je transactieoverzicht weergeven 
- Bestanden selecteren en verzenden om deze zelf af te drukken 
- Een printer vinden waar je je afdrukken kunt ophalen 
- Je persoonlijke account beheren 

Inloggen gaat via je Fontys PCN.  

Als je op dit moment geen Fontys kaart tot je beschikking hebt, omdat je hem bijvoorbeeld kwijt bent, 
kun je gebruik maken van een pincode om toch nog te kunnen printen. In ‘het Nieuwe Printen’ 
portaal klik je rechtsbovenin op het icoontje om naar je accountinstellingen te gaan. Vervolgens 
selecteer je Pincode en klik je op Nieuwe pincode opvragen. Je pincode wordt onmiddelijk 
weergegeven en wordt tevens naar je Fontys e-mailadres verzonden. De pincode is geldig tot 24.00 
uur. Let op: het activeren van je pincode kan ongeveer vijftien minuten duren. 

Voor de kosten verwijzen we je door naar https://fontys.zendesk.com/hc/nl/articles/213252129-Wat-
zijn-de-kosten-voor-printen-of-kopi%C3%ABren-. Als je een verzoek tot terugbetaling van je 
pintegoed wilt aanvragen kan dit via Tegoed en dan Terugbetalen. Dit kan tot drie maanden na 
beëindiging van je studie.  

Voor meer informatie over printen kun je kijken op https://fontys.zendesk.com/hc/nl.  
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Docenten 
Als je als docent een bestand wilt plaatsen voor je leerlingen, kun je dit doen op de portal. Er 
ontstaat een probleem als je een bestand direct koppelt aan een nieuwsbericht, leerlingen kunnen 
dit dan niet openen. Een oplossing hiervoor is het bestand te uploaden in een map op de portal zelf, 
en in het nieuwsbericht een link te plaatsen naar dit bestand. Wanneer je rechts naast een bestand 
in de portal op de 3 bolletjes klikt, verschijnt er een venster waarin de link staat die je kunt kopiëren. 

Ook krijgen wij vaak opmerkingen dat leerlingen een bestand in een map zelf in de portal niet 
kunnen openen. Dit komt doordat dit bestand is uitgecheckt door de docent. Dit kan zijn omdat je 
deze op dat moment aan het bewerken bent, maar het kan ook dat je dit simpelweg vergeten bent. 
Zorg ervoor dat het bestand weer wordt ingecheckt zodat de leerlingen dit weer kunnen openen. 

Als je als docent een groep studenten wilt mailen, kun je dit via de portal doen. Klik in de portal op 
de tegel Medewerkers. Rechtsonder staan vervolgens een aantal E-mail groepen. Klik op de naam 
van de groep die je wilt, nu wordt Outlook geopend. Het is belangrijk dat je bij de regel ‘van’ nu jouw 
Zuyd account selecteert. Daarna kun je de e-mail versturen. 
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