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2. Inleiding 

Dit document beschrijft de functionaliteit van het Ouderportaal en is onderdeel van ROSA 
Professional.  

2.1 Doel van het ouderportaal 

Met het ouderportaal kunnen ouders/verzorgers via internet persoonlijke gegevens inzien en wijzigen. 
Na een succesvolle login verkrijgen ze toegang tot een persoonlijk gedeelte met de volgende functies: 
 

1. Tonen van berichten/mededelingen  
2. Bekijken van berichten 
3. Volgen van de dagelijkse activiteiten van hun kinderen via een schriftje; 
4. Bekijken van foto’s; 
5. Beheren van een agenda voor het: 

a. aanvragen van extra/flexdagen; 
b. doorgeven van afwezigheid; 
c. aanvragen van ruildagen; 
d. doorgegeven van vakanties; 

6. Bekijken van facturen; 
7. Bekijken van documenten; 
8. Beheren van persoonlijke gegevens; 
9. Wijzigen van het internet wachtwoord; 

 
Vervolgens kunt u vanuit ROSA op eenvoudige wijze de internet aanvragen inlezen en verwerken.  
 
Belangrijk: Er is voor elk gezin 1 inlog, dat is altijd het email-adres van ouder1. Ouder2 kan dus alleen 
inloggen met dit email-adres. 

2.2 Voorbereidingen ouderportaal 

Om het ouderportaal te kunnen gebruiken, verkrijgt u van ons een organisatiecode waarmee u een 
unieke link verkrijgt naar de het Ouderportaal.  Deze gegevens ontvangt u bij de mail “starten met 
ROSA”. 
 
Het ouderportaal wordt u aangeleverd via onze website. U hoeft dus zelf niets te laten inrichten op uw 
eigen website. U kunt een (deep)link maken naar onze pagina zodat uw ouders altijd via uw eigen 
website de aanvragen kunnen invoeren. 
 
Zodra het contract van een kind start, dan kunnen ouders/verzorgers inloggen op hun persoonlijke 
pagina.  
  



3. Aanmelden 

3.1 URL 

Bepaal op welk domein u actief bent: 

• https://www.rosawebservice.nl/  

• https://www.rosasoftware.nl/ 

• https://www.rosasoftware.com/ 
 
Uw unieke link maakt u door de organisatiecode achter het domein te plakken. 
 
Voorbeeld: 

• Als u werkt op domein https://www.rosawebservice.nl 

• En uw organisatiecode is: 1234 

• Dan is uw url: https://www.rosawebservice.nl/portal/1234 
 
U ziet in dit document de ROSA standaard kleuren. Voor uw organisatie is het Ouderportaal met uw 
logo en de kleuren in uw eigen huisstijl. 

3.2 Inlog pagina 

Een geldige URL toont de volgende pagina: 
 

 

 

Na het invullen van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord, wordt het nieuwsscherm van het 
Ouderportaal getoond. 

3.3 Portaal instellingen 

U kunt via Portaal > Instellingen > Login de eigenschappen instellen. Zo kunt u hier bijvoorbeeld 
aangeven of niet-actieve klanten mogen inloggen. 

https://www.rosawebservice.nl/
https://www.rosasoftware.nl/
https://www.rosasoftware.com/
https://www.rosawebservice.nl/
https://www.rosawebservice.nl/portal/1234


3.4 Inloggen lukt niet 

Als het inloggen van een ouder/verzorger niet lukt, dan zijn er 2 mogelijkheden: 

1. De ouder/verzorger kiest voor Wachtwoord aanvragen of wachtwoord vergeten. 

2. De ouder/verzorger neemt contact met u op om het wachtwoord te resetten. 

 

Ad1: De ouder/verzorger kiest voor Wachtwoord aanvragen of wachtwoord vergeten. 

Dit is de standaard procedure om een nieuw wachtwoord in te stellen. De ouder/verzorger kan dit zelf 
uitvoeren. Het volgende scherm wordt getoond: 

 

De ouder/verzorger dient het e-mailadres in te voeren zoals deze is vastgelegd in de relatiekaart 
onder ouder/verzorger1 en kiest daarna voor Reset wachtwoord. Indien deze bestaat, dan kan de 
procedure worden doorlopen om een nieuw wachtwoord in te stellen. 

 

Ad 2: De ouder/verzorger neemt contact met u op om het wachtwoord te resetten. 

Dit is de uitzonderlijke situatie als het zelfstandig resetten van het wachtwoord niet lukt. U kunt dan 
vanuit ROSA het wachtwoord voor de ouder/verzorger opnieuw instellen/resetten. 

Vanuit de relatiekaart van ROSA, kies bij onderdeel Bereikbaarheid voor: 

 

 
  



4. Menu  

4.1 Inhoud 

Het menu wordt aan de linkerkant van het scherm getoond en kan de volgende onderdelen bevatten: 

 

 
Bekijken van nieuws die u als organisatie beheert in ROSA; 

 
Bekijken van (nieuwe) berichten; 

 

Aanvragen van extra/flexdagen, afmelden van dagen, ruilen van 
dagen, vakanties doorgeven; 

 

Inschrijven voor Activiteiten/Uitstapjes/Workshops; 

 
Volgens van dagelijkse activiteiten van kinderen; 

 
Bekijken van alle foto’s die ooit in het schriftje zijn geplaatst; 

 

Bekijken van algemene- en persoonlijke documenten; 

 

Bekijken van facturen; 

 

Bekijken en beheren van persoonlijke gegevens; 

 

Bekijken van contact informatie; 

 

Wijzigen van het wachtwoord; 

 

Uitloggen uit het ouderportaal; 

4.2 Menu onderdelen aan/uitzetten 

In het bovenstaande menu overzicht, zijn alle mogelijke onderdelen opgenomen. 
Afhankelijk van uw licentie zijn onderdelen wel of niet zichtbaar. 
 
Binnen de licentie mogelijkheden die u heeft, kunt u menu-onderdelen aan- of uitzetten. 
Dit kunt u in ROSA doorvoeren via menu Portaal > Instellingen > Menu. 
 

  



 

5. Nieuws 

De nieuwspagina wordt gevuld met de Mededelingen die u in ROSA kunt onderhouden. 
 

 

 

In ROSA kunnen Mededelingen worden onderhouden via menu: Portaal > Instellingen > 
Mededelingen. 

 

 
U kunt kiezen voor welke opvangsoort de mededeling bedoeld is. Daarnaast is het ook mogelijk om 
voor een locatie en/of groep te kiezen. 

Het is ook mogelijk om een reactie te laten invullen. Voor meer informatie hierover kunt u gaan naar 
Start > Help over iROSA en dan onder Portaal > Instellingen > Mededelingen.  



6.  Berichten 

Het menu-onderdeel Berichten geeft een overzicht van recentelijke mutaties die voor de 
ouder/verzorger in het portaal zijn doorgevoerd. Dat kan bijv. zijn: de resultaten van een aanvraag via 
de Agenda of het plaatsen van documenten in het portaal.  

Berichten worden automatisch na 90 dagen verwijderd. De ouder/verzorger kan deze ook zelfstandig 
van zijn/haar device verwijderen (waarna ze overigens nog wel zichtbaar zijn op een ander device, 
bijvoorbeeld die van ouder2).  

7. Agenda 

7.1 Inhoud 

Het menu-onderdeel Agenda is bedoeld om extra/flexdagen/ruildagen te kunnen aanvragen en 
afmeldingen/vakanties te kunnen doorgeven. Via Portaal > Instellingen > Ouderlogin opties kunt u 
onder andere het bereik van ruildagen en sparen instellen.  

In een overzichtelijke agenda per maand, verkrijgt de ouder een overzicht op welke dagen haar 
kinderen standaard opvang hebben tezamen met alle verzoeken die zijn ingediend. 

7.2 Introductietekst 

Het agendascherm begint met een introductietekst: 

 

De eerste regel Met de agenda kunt u… wordt altijd getoond. In ROSA bepaalt u welke mogelijkheden 
u aan ouders/verzorgers biedt: extra/flexdagen aanvragen en/of dagen afmelden en/of dagen ruilen 
en/of vakanties doorgeven. Afhankelijk van deze opties wordt de eerste regel aangepast. 

Als u extra uitleg wilt geven, dan kunt u teksten aanmaken in ROSA via menu Portaal > Instellingen 
> Login Ouders 

 

Als teksten zijn ingevoerd, dan wordt Lees meer… als tekst getoond. Klikken op deze link, toont 
vervolgens de ingevoerde teksten. 

7.3 Dagen van de maand 

In de Agenda worden de dagen van de maand getoond. Navigeren haat heel gemakkelijk met de 
pijltjes naast de maand. Standaard zichtbaar in de Agenda: de dagen van opvang waarop de kinderen 
standaard komen volgens het contract: 



 

 

Als u heeft aangegeven in ROSA dat u bepaalde dagen gesloten bent, dan kan de ouder/verzorger 
voor die dag geen mutaties doorvoeren: 

 

 

Standaard- en/of afwijkende schoolvakanties worden als volgt getoond (voorbeeld Zomervakantie): 

 

7.4 Extra/flexdag aanvragen 

Een extra/flexdag aanvragen geschiedt door het kiezen van een datumregel met het  symbool: 

 

 

Afhankelijk van de situatie van het gezin, kunnen de volgende stappen worden doorlopen: 

• Keuze van de actie: 
Extra/flexdag aanvragen of Vakantie doorgeven; 
Indien bijv. Vakantie doorgeven niet is geactiveerd, dan zal deze keuze worden overgeslagen. 

 
 

• Keuze kind: 
Indien 1 kind, dan wordt deze stap overgeslagen. 
 

• Keuze soort opvang: 
Indien 1 opvangsoort, dan wordt deze stap overgeslagen. 

 
 

  



• Keuze spaardag: 
Deze vraag zal alleen worden gesteld indien u het Sparen in ROSA heeft geactiveerd én dat 
de ouder/verzorger ook daadwerkelijk spaardagen heeft opgebouwd. 

 
 
Het aanzetten van Sparen geschiedt via menu Portaal > Instellingen> Login Ouders: 

 
 

• Keuze aanwezigheid: 
Standaard wordt een keuze uit dagdelen getoond. 

 
 
Indien u kiest voor Tijden, dan zal alleen voor de bedrijfsvormen waarbij tijden in de 
contracten/plaatsingen worden ingevoerd, naar Tijden worden gevraagd. 

| 
 
Tijden invoer vraagt om een aankomsttijd en vertrektijd: 

 
 



• Controle van invoer: 
De ouder/verzorger krijgt een overzicht van haar invoer. Indien correct, dan kan middels knop 
Verzenden de aanvraag worden verstuurd. 

7.5 Ruildag aanvragen 

Een ruildag aanvragen kan op 2 manieren: 

• Vooraf: 

De ouder meldt een dag af en weet al WEL welke dag ze daarvoor in plaats komen. 

• Achteraf:  

De ouder meldt een dag af en weet nog NIET welke dag ze daarvoor in plaats komen 

 

Vooraf: 

• De ouder/verzorger kiest de datum en kind die ze willen ruilen: 

 

• De keuze Afmelden of Ruilen wordt getoond; 

• Kies voor Ruilen; 

• De ruildatum kan worden ingevoerd: 

 

• De ouder/verzorger krijgt een overzicht van haar invoer. Indien correct, dan kan middels knop 
Verzenden de aanvraag worden verstuurd. 

 

Achteraf: 

• Achteraf een ruildag aanvragen kan alleen wanneer u Sparen van dagen toestaat. 
De ouder/verzorger kiest de datum waarvoor opvangvang nodig is. 

Een ruildag aanvragen geschiedt door het kiezen van een datumregel met het  symbool: 

 

• De stappen van een ‘Extra/flexdag aanvragen’ worden doorlopen. 

• Bij de vraag ‘Spaardag inzetten’ kiezen voor JA. 

• De gespaarde dagen worden getoond waaruit een keuze kan worden gemaakt. 
 



 

• De ouder/verzorger krijgt een overzicht van haar invoer. Indien correct, dan kan middels knop 
Verzenden de aanvraag worden verstuurd. 

8. Schriftje 

Het schriftje bevat de inhoud die door de medewerkers op de groep via de online 
presentielijsten/Groepsapp wordt ingevoerd. In onze handleiding “online presentielijsten” kunt u vinden 
hoe de inhoud gevuld kan worden door uw medewerkers. 

De volgende onderdelen in het schriftje kunnen zijn: 

• Algemene tekst 

• Specifieke tekst voor het kind 

• Momenten van de dag 

• Foto’s 

 

De ouder kiest eerst het schriftje van een kind dat ze willen inzien: 

 

 



Na keuze van een kind wordt het schriftje getoond. 

Vanuit het schriftje kan worden genavigeerd tussen de verschillende maanden. 
Een PDF kan worden opgemaakt per kwartaal of per jaar. 

 

 

Het wisselen naar een ander kind geschiedt door het klikken op de foto van het kind. 
 

 

 

Naast het bladeren per maand, kan ook naar de volgende of vorige pagina worden genavigeerd. 

Dat kan middels de knoppen:  en  
Er zal automatisch naar een schriftje worden gezocht van een dag die is ingevuld. 

Indien er geen schriftje meer is, zal dit worden getoond: 

 

 

Meer foto’s? 
Standaard worden 4 foto’s in het schriftje getoond. Er kunnen meer foto’s zijn gemaakt, bijv. 6, dan 
wordt dit weergegeven als: 
Foto’s (4 van 6) 

 

Foto’s bladeren en vergroten 
Door op een foto te klikken kan door de foto’s worden gebladerd en vergroot. 

  



9. Foto’s 

De foto’s zijn een verzameling van alle foto’s die zijn gemaakt voor het schriftje. De foto’s worden per 
kind per maand in een collage getoond. In het maandoverzicht worden de foto’s per dag 
weergegeven. 

De ouder kiest eerst het kind dat ze willen inzien: 

 

 

Daarna worden de foto’s getoond: 

 

Foto’s bladeren en vergroten 

Door op een foto te klikken kan door de foto’s worden gebladerd en vergroot. 

 

Toelichting: 
Indien u een toelichting bij de foto’s tonen, dan kunt u dat in ROSA invoeren via menu Portaal > 
Instellingen > Login Ouders: 

 
Als tekst aanwezig is, dan zal Lees meer… worden getoond. 



10. Documenten 

De documenten bevat een Algemeen- en een Specifiek gedeelte. De volgorde kunt u zelf aanpassen 
via: Portaal > Instellingen > Downloads 

 

Download: 
Download het bestand door op het icoon te klikken. 
 

Algemeen: 
De algemene documenten zijn de Downloads die beschikbaar kunnen worden gesteld voor iedereen. 
Deze kunt u uploaden in ROSA via menu Portaal > Instellingen > Downloads: 

 

Persoonlijk: 
De persoonlijke documenten zijn de documenten die u aanmaakt in het dossier van de 
ouder/verzorger. Deze is alleen door de ouder/verzorger in te zien. Documenten worden zichtbaar in 
het portaal zodra het lampje van het document in ROSA aanstaat: 

 



11. Facturen 

Facturen bevat een overzicht van alle facturen die zijn verstuurd naar de ouder/verzorger.  

 

Download: 
Download het bestand door op het icoon te klikken. 
 

Facturen worden zichtbaar in het portaal zodra het lampje van de factuur in ROSA aanstaat: 

 

 

 

 

 

  



 

12. Mijn gegevens 

Onder mijn gegevens vindt de ouder/verzorger haar persoonlijke gegevens zoals deze zijn vastgelegd 
bij Beheer > Organisatie. De informatie die wordt getoond en kan worden gewijzigd is beperkt. 

 

Door te klikken op een kaart, worden de gegevens getoond: 

 

Afhankelijk van welke kaart wordt geopend, zal relevantie informatie worden getoond. 

Als er gegevens worden aangepast, dient met de knop Verzenden de wijzigingen te worden verstuurd. 
In ROSA zal de wijziging direct worden doorgevoerd. Via een Bericht wordt u in ROSA op de hoogte 
gebracht. 

 

Dit bericht wordt op het Startscherm getoond onder blok Internet Mutaties. Hier kunt u de mutaties ook 
afhandelen. 
 



13. Toestemmingen 

Toestemmingen zijn bedoeld om via het Ouderportaal toestemming te vragen aan Ouders/Verzorgers 
voor onderdelen waar u expliciet een toestemming voor wenst, bijvoorbeeld: mag hun kind op foto’s 
worden geplaatst. De medewerker op de groep kan dan via de GroepsApp eenvoudig terugzien of 
hiervoor wel- of geen toestemming is gegeven. 

Toestemmingen worden per kind ingevuld. Een ouder/verzorger met meer dan één kind, dient dus 
voor ieder kind expliciet toestemming te geven. 

13.1 Werkwijze 

Om met Toestemmingen aan de slag te gaan, voer de volgende stappen uit: 

1. Maak een JA/NEE kenmerk aan voor kinderen; 
2. Maak een Toestemming aan en koppel het JA/NEE kenmerk; 
3. Bepaal de peildatum van geldigheid Toestemming;  
4. Maak een inleidende tekst voor het Ouderportaal; 
5. Zet de keuze Toestemmingen aan voor het Ouderportaal; 
6. De Toestemmingen worden getoond voor de PM-er in de GroepsApp; 
7. Mail ouders/verzorgers een reminder als ze niets hebben ingevuld; 

13.2 Maak een JA/NEE kenmerk aan voor kinderen 

Het antwoord van een Toestemming wordt bewaard als Kenmerk. Deze is terug te vinden in de 
relatiekaart bij de Kindgegevens. 

• Ga naar menu Beheer > Kenmerken; 

• Bestaat de groep Kinderen nog niet? Kies dan voor toevoegen Relatiegroep en vul in als 
Kenmerkgroep: Toestemmingen. 

• Kies voor toevoegen kenmerk onder de gewenste kenmerkgroep (hieronder is de gewenste 
kenmerkgroep: Toestemmingen); 

• Geef een korte omschrijving en kies als soort invoer: ja/nee; 

• Geef een standaard waarde (kies voor Nee als ouders/verzorgers expliciet toestemming JA 
moeten kiezen); 

• Bewaar de wijzigingen; 



 

13.3  Maak een toestemming aan en koppel het kenmerk 

• Ga naar menu Portaal > Instellingen > Login Ouders; 

• Kies voor Ouderlogin: Toestemmingen; 

• U kunt Toestemmingen per Opvangsoort aanmaken. Bijvoorbeeld een toestemming voor 
buikslapen zult u vragen aan KDV kinderen en niet aan BSO kinderen; 

• Geldt een Toestemming voor alle Opvangsoorten, kies dan voor: toevoegen voor alle 
opvangsoorten; 

• Per Toestemming kunt u invullen: 
o Vraag 

Een korte omschrijving van uw Toestemming; 
Bijvoorbeeld: Mijn kind mag op beeldmateriaal; 

o Icoon: 
Kies het plaatje dat past bij uw Toestemming. Staat het gewenste plaatje er niet bij? 
Laat het ons weten, wellicht kunnen we dat voor u toevoegen; 

o Toelichting: 
Geef een uitleg waarvoor u de toestemming nodig heeft; 

o Kenmerk: 
Kies het kenmerk dat hoort bij deze Toestemming. Alleen JA/NEE kenmerken worden 
in deze lijst getoond; 

o Tekst invoeren: 
AANvinken indien de ouder/verzorger een toelichting kan geven via het Ouderportaal; 

o Volgnummer: 
Het volgnummer bepaalt de volgorde van tonen in het Ouderportaal, gesorteerd van 
laag naar hoog. 

13.4  Bepaal de peildatum 

De peildatum is bedoeld om te bepalen of een ouder/verzorger al wel of geen toestemming heeft 
gegeven op de verschillende onderdelen. 

Geef een peildatum op vanuit het scherm Ouderlogin: Toestemmingen: 

 

Als u wenst dat ouders ieder jaar opnieuw toestemming geven, wijzig dan ieder jaar de datum. 
Een toestemming is dan geldig als NA deze datum via het Ouderportaal de Toestemmingen worden 
bevestigd. 



13.5  Maak een tekst voor het ouderportaal 

Een begeleidende tekst kan worden ingevoerd, die boven de lijst met Toestemmingen wordt getoond 
in het Ouderportaal. Dit kunt u gebruiken om uitleg en werkwijze van Toestemmingen te 
verduidelijken. 

• Ga naar menu Portaal > Instellingen > Login Ouders; 

• Kies voor Teksten: Toestemming; 

• Indien GEEN tekst is ingevoerd, wordt een standaard tekst getoond: 

 

13.6  Zet de keuze toestemmingen aan 

Om ouders/verzorgers via het Ouderportaal Toestemmingen te kunnen laten invoeren, dient het menu 
onderdeel van het portaal aan te staan: 

• Ga naar menu Portaal > Instellingen > Login Ouders; 

• Kies voor Home: Menu; 

• AANvinken: Toestemmingen vragen 

 
• In het Ouderportaal wordt menu Toestemming getoond, indien dit menu onderdeel is 

AANgevinkt én dat Toestemmingen aanwezig/aangemaakt zijn; 

 
• Per kind worden de toestemmingen getoond; 

De ouder/verzorger dient na het invullen, per kind, te kiezen voor: Verzenden; 



Pas nadat de gegevens zijn verzonden, wordt de datum van Toestemming bewaard. 

 

13.7  De toestemming in de GroepsApp 

 

Indien toestemmingen zijn ingevuld, dan wordt: 
- WEL toestemming GROEN weergegeven; 
- GEEN toestemming ROOD weergegeven; 

 

IndienGEEN toestemming is ingevuld, dan wordt dit ORANJE weergegeven: 

 

Als ouders/verzorgers vergeten die Toestemming in te vullen, kan de PM-er zien en doorgeven aan de 
ouder/verzorger dat ze dit nog niet hebben gedaan. Als het niet ingevuld is, kunt u via de mailing 
functie de ouders/verzorgers een bericht sturen om alsnog de Toestemmingen in te vullen: 

• Ga naar menu Relaties > Relatiebeheer > Mailingen; 

• Kies voor: Naar ouders/verzorgers 

• In het filter, AANvinken Toestemmingen; 
De peildatum komt overeen met de eerder ingevoerde peildatum van geldigheid 
Toestemmingen; 

 

Daarna worden alleen de ouders/verzorgers geselecteerd die voor al haar kinderen nog niets 
hebben ingevuld.  



14. Contact 

Onder Contact kan de ouder/verzorger de contactgegevens terugvinden van de opvangorganisatie. 

De gegevens bestaan uit: 

• Een GoogleMaps kaart: 
Hiervoor dienen de adresgegevens van de Bedrijfsvormen in ROSA volledig zijn ingevuld. 

• Gegevens van de contactpersoon: 
Deze gegevens worden alleen getoond wanneer een locatiemanager bij de Bedrijfsvorm is 
opgegeven. 

• De adresgegevens van de Bedrijfsvorm 

• De openingstijden van de Bedrijfsvorm: 
Dit zijn de openingstijden zoals deze zijn opgegeven via de Bedrijfsvorm in ROSA. Indien 
onderscheid is gemaakt in schoolweken en vakantieweken openingstijden, dan zullen deze 
beide worden getoond; 
 

In het overzicht worden alleen de Bedrijfsvormen getoond waar de kinderen worden opgevangen. 

 

  



15. Ouderapp 

Het grote voordeel van de ouderapp is naast het gebruikersgemak dat je als organisatie een push 
bericht naar ouders kunt versturen. 
 
Er zijn 3 mogelijkheden om pushberichten versturen 

• Vanaf de groepsapp/online presentielijsten (er staat een icoontje bij de ouders als zij de app 
hebben gedownload) 

• Vanuit ROSA kan ook een mededeling gepushed worden via Portaal > Instellingen > 
Mychapp > Pushberichten. 

• Vanuit de relatiekaart, Als de relatie de App heeft gedownload en geregistreerd, ziet u in de 

relatiekaart de keuze  
 

Als u hiervoor kiest, kunt u een bericht invullen en verzenden. 

 

 
 
Mocht u nog geen gebruik maken van de ouderapp en heeft u wel interesse hierin, vraag ons dan 
naar de mogelijkheden en kosten. 


