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Het IRIS- platform 

Dit document bevat gebundelde info uit schooldirect van 17 september 2020 en 1 oktober 2020, uit 

de Vrij CLB Nieuwsbrief van 29/9/2020 en de OG specifieke noden Vrij CLB Netwerk. 

Wat is het IRIS- platform? 

Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via dit 

platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien. Dit is belangrijke informatie omdat 

de school voor deze leerling(en) een ondersteuningsvraag kan stellen aan het ondersteuningsnetwerk 

indien ondersteuning nodig is. Enkel het laatste (en dus momenteel geldende) V of GV is zichtbaar na 

inschrijving van de leerling. 

Wie kan het (gemotiveerd) verslag van een ingeschreven leerling zien?  

Elke leraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider en ondersteuner die daarvoor toegangsrechten 

heeft gekregen. Deze persoon logt in via Itsme of met een e- ID. 

Wie verleent toegang?  

De schoolverantwoordelijke gewoon of buitengewoon onderwijs (meestal is dit de directeur van de 

school, soms een bestuurder) moet hiervoor toegang verlenen. 

Hoe?  

Dit kan verlopen op verschillende manieren: 

• Het toekennen van de rechten gebeurt niet via Mijn Onderwijs, maar via het Gebruikersbeheer 

https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be 

• De toegang tot het IRIS-platform kan rechtstreeks (inloggen via https://iris-

platform.be/#/paspoort/home) of via het eigen softwarepakket indien de school met 

Smartschool of Broekx werkt. In die pakketten wordt zichtbaar welke leerlingen over een 

verslag of gemotiveerd verslag beschikken. De mensen met de juiste toegangsrechten kunnen, 

nadat ze ingelogd zijn, de (gemotiveerde) verslagen lezen zonder het eigen leerlingenpakket 

te verlaten. Scholen die met Smartschool werken, kregen hierrond communicatie van 

Smartschool zelf. 

Ondersteuners en coördinatoren van ondersteuningsnetwerken hebben niet automatisch 

toegangsrecht tot het IRIS-platform. Ze moeten deze toegangsrechten krijgen van de scholen gewoon 

onderwijs waar zij leerlingen ondersteunen. Voor ondersteuningsnetwerken die werken met DIPLON 

is er een link gemaakt met het IRIS-platform. 

Stappenplan toegang 

https://katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/geef-aan-zorgleraren-leerlingenbegeleiders-en-

ondersteuners-toegang-tot-het-

gemotiveerd?utm_campaign=Algemene%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_source=transac

tional&newsitem=c9f3fa44-be84-4229-bdaa-8fba7fc827fc 

GDPR en privacy 

Alles is GDPR-conform. Het niet kunnen downloaden en printen van de (gemotiveerde) verslagen 

vanuit IRIS-platform is een afspraak die op vraag van de DPO’s (data protection officers) van de 

verschillende onderwijskoepels gemaakt werd.  
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