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Wat biedt deze handleiding 
 
Deze handleiding is gericht op gebruikers van BRIStoets. Na het lezen van de handleiding 
vertrouwen wij erop dat je goed met BRIStoets kunt werken en op de hoogte bent van alle 
belangrijke functionaliteit. 
 

Kennis na het lezen van de handleiding 
Na het volgen van de handleiding is de lezer in staat om zelfstandig de volgende taken uit te 
voeren: 
 

▪ met de browser naar de BRIStoets website gaan; 
▪ inloggen; 
▪ zelf checklists maken en beheren; 
▪ projecten en deelprojecten zoeken, aanmaken en verwijderen; 
▪ een toetsmatrix maken en gebruiken 
▪ de kaartfunctie gebruiken; 
▪ gegevens aanpassen; 
▪ bestanden, zoals foto’s, toevoegen en verwijderen; 
▪ werken met Bouwbesluitfilters; 
▪ gebruikers en rechten herkennen en toekennen; 
▪ een checklist openen en invullen; 
▪ een checklist projectspecifiek maken; 
▪ loginformatie opzoeken; 
▪ een rapportage maken. 

 

Begrippen 
Zie voor een lijst van gebruikte termen het hoofdstuk ‘Begrippenlijst’. 
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Introductie BRIStoets 
 
Met de webapplicatie BRIStoets kun je transparant en eenduidig bouwplannen toetsen, 
toezicht houden en inspecties uitvoeren. Het programma is ideaal voor zowel lokale 
overheden als de private markt. Het toetsproces is volledig transparant. Per project is altijd te 
zien wie wat heeft getoetst en hoever het proces is gevorderd. 
Door de koppeling met BRISwarenhuis is direct de relevante regelgeving inzichtelijk. 
 
Andere BRIS webapplicaties voor het raadplegen, interpreteren en toepassen van de 
bouwregelgeving zijn: 
 

• BRISwarenhuis 
Een intelligente online bibliotheek waar u snel en doeltreffend de bouwregelgeving, 
aangestuurde normen en relevante publicaties vindt. 

• Bouwbesluitonline 
Dit is de gratis en minder uitgebreide versie van BRISwarenhuis waarin geen andere 
publicaties, zoals NEN normen, aanwezig zijn. 

 

Voordelen 
Werken met BRIStoets betekent veel tijd besparen. Je kunt op een pc, Mac, tablet of 
smartphone direct beschikken over de juiste projectgegevens en bevindingen invoeren.  
 
BRIStoets biedt de mogelijkheid om een project op te splitsen in deelprojecten. Dit betekent 
dat je bijvoorbeeld verschillende gebouwdelen afzonderlijk van elkaar kunt toetsen. 
Bijvoorbeeld als het gaat om het opsplitsen op basis van gebruiksfuncties of verdiepingen. 
 
Het toetsen is op elk moment te onderbreken en later te hervatten. Na het afsluiten is een 
dossier gevormd waarin alle bevindingen later zijn terug te vinden. 
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Inloggen in BRIStoets 
 
BRIStoets kent een eigen gebruikersdatabase. Om in te kunnen loggen zul je je eenmalig 
moeten registreren binnen BRIStoets. Het is mogelijk om daarna je account te koppelen aan 
externe inlogsystemen. 
 

De eerste keer: registeren 
De eerste keer dat je gebruik gaat maken van het programma dien je je te registreren. 
 

 
 

• Ga met je browser naar toets.bris.nl en kies voor Registreren. 

• Voer een geldig e-mailadres in waarop je een bevestigingsmail kunt ontvangen. 

• Voer een Schermnaam in. Dat is meestal je voor- en achternaam. Kies hier in elk geval 
een naam die andere gebruikers ook zullen herkennen en houd er rekening mee dat 
deze naam mogelijk ook in een rapportage weergegeven wordt. 

• Voer bij Wachtwoord een wachtwoord in. Dit moet bestaan uit hoofd- en kleine 
letters, eventueel cijfers, minimaal zes tekens lang zijn en minimaal één teken 
bevatten dat geen letter of cijfers is. 

 
 Deze wachtwoorden voldoen niet aan de eisen: Test, 123456, SesamOpenU 

Een goed wachtwoord is: AB@cd65$ 
 

• Voer het wachtwoord nogmaals in bij Wachtwoord bevestigen. 

• Klik op de knop Registreren. 
Je ontvangt een registratiemail. 

• Klik in de registratiemail op de knop om de registratie te bevestigen. 
 
 

Inloggen 
 

• Ga met je browser naar toets.bris.nl en kies voor Inloggen. 

• Voer het e-mailadres in dat bij je lokale BRIStoets account hoort. 

• Typ in het volgende vak het wachtwoord. 

• Als je het vinkje bij Ingelogd blijven aanzet voordat je op Inloggen klikt probeert het 
systeem je zo lang mogelijk ingelogd te houden. Handmatig uitloggen is altijd mogelijk. 

• Klik op Inloggen. 
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Externe inlogmogelijkheden toevoegen 
Nadat je tenminste éénmaal bent ingelogd met je BRIStoets gebruikersnaam en wachtwoord 
kun je externe validatiesystemen koppelen. Dit zijn systemen van bekende leveranciers waarbij 
je ook moet inloggen, zoals: 
 

• Twitter 

• Microsoft 

• Google 

• KennisID 
 
Zo voeg je een externe inlogmogelijkheid toe: 
 

• Klik rechtsboven in het scherm op je gebruikersnaam en kies Accountbeheer. 

• Ga in de groene navigatiebalk naar de optie Beveiliging. 

• Klik onder Externe inlogmogelijkheden op de knop Beheren. 
Links in het scherm staat een overzicht van al geregistreerde systemen. Rechts staan 
knoppen met de symbolen van systemen die gebruikt kunnen worden. 

• Klik op een knop om een ander loginsysteem te registreren, bijvoorbeeld Google of 
KennisID. 
Een venster verschijnt waarin de gegevens voor dit systeem ingevoerd of bevestigd 
moeten worden. 

• Hierna is de externe inlogmogelijkheid toegevoegd en kun je er voortaan mee 
inloggen. 
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Inloggen met een externe inlogmogelijkheid 
Wanneer je een externe inlogmogelijkheid hebt toegevoegd kun je deze voortaan gebruiken 
bij het inloggen in BRIStoets: 
 

• Ga naar BRIStoets en kies Inloggen. 

• Klik bovenin op de knop KennisID, of klik bij Of log in met één van onderstaande: op de 
knop van het gewenste systeem, bijvoorbeeld Google of Twitter.  

• Mogelijk moet je je externe accountgegevens invoeren of bevestigen. Maar in veel 
gevallen ben je al ingelogd op dit account. 
Je bent nu automatisch ingelogd in BRIStoets. 
 

Let op: intern gebruikt het systeem je BRIStoets e-mailadres en wachtwoord en de daaraan 
toegewezen rechten. De externe inlogmogelijkheid wordt alleen gebruikt om een koppeling te 
maken met de BRIStoets accountgegevens. 
 

KennisID 
BRIS maakt al jaren gebruik van een eigen inlogsysteem voor al haar webapplicaties: KennisID. 
Ook ISSO gebruikt dit systeem. Als je een KennisID account hebt is dit op precies dezelfde 
manier te gebruiken als de andere externe inlogmogelijkheden. Hier geldt dus ook dat je eerst 
geregistreerd moet zijn in BRIStoets en KennisID koppelt aan je account. Daarna kun je 
gemakkelijk inloggen via KennisID: 
 

• Ga naar BRIStoets en kies Inloggen. 

• Klik op de knop KennisID. 
Log in met je KennisID-profiel om je bij BRIStoets te registreren. Als je al bij KennisID 
ingelogd bent, gebeurt de registratie automatisch. 

• Nadat je bent geregistreerd, ontvang je van BRIStoets een mail waarin is aangegeven 
dat de registratie is gelukt. Let erop dat deze mail mogelijk in je spambox terecht kan 
komen. 

• Klik in de mail op de knop om de registratie te bevestigen. 

• Je KennisID-profiel is nu automatisch als externe inlogmogelijkheid toegevoegd aan je 
account in BRIStoets. 

 
Wanneer je organisatie een licentie afneemt van BRIStoets dan kan de KennisID-beheerder 
jouw profiel aan de licentie koppelen. Profielen die gekoppeld zijn aan een licentie hebben 
meer mogelijkheden binnen BRIStoets. Als je profiel aan een licentie is gekoppeld, mag je zelf 
projecten aanmaken en kun je toegang krijgen tot de geavanceerde mogelijkheden van 
BRIStoets die in de licentie zijn afgesproken. Neem hiervoor contact op met de KennisID-
beheerder binnen je organisatie. 
 

 Zie voor meer informatie de KennisID Handleiding voor beheerders of neem contact op met 
BRIS. 
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Welkom bij BRIStoets 
 
Als je bent ingelogd in BRIStoets verschijnt het dashboardscherm.  
 

 
 
Het dashboard toont informatie over projecten waar je een bepaalde rol als gebruiker in hebt. 
 
Onder Laatste revisies worden nieuwe antwoorden getoond die onlangs in projecten gedaan 
zijn. 
 
Onder Laatste checklists voortgang zijn diagrammen te zien van de laatst gebruikte checklists. 
Het diagram toont hoever het toetsproces gevorderd is. 
Naast het diagram vind je een legenda met de verschillende statussen die een 
checklistonderdeel kan hebben. Door op de naam van een status te klikken kun je de status in 
het diagram in- en uitschakelen. 
Als je met je muis over een deel van het taartdiagram gaat, dan wordt via een mouseover 
aangegeven hoeveel onderdelen binnen de checklist die status hebben. 
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Navigeren 
 

Onderdelen van het programma 
 

 
 
1 Menubalk 
In deze balk staan het BRIStoets logo, het menu en de schermnaam van de gebruiker. Het 
BRIStoets logo is aanklikbaar en brengt je altijd terug naar het startscherm van het 
programma. De menu-optie Dashboard doet hetzelfde. 
 
2 Kruimelpad 
In de grijze balk is vrijwel altijd een zogenaamd kruimelpad te zien. Dit geeft weer hoe je bij 
het huidige scherm gekomen bent. Het is mogelijk om op alle delen van het kruimelpad te 
klikken. Zo ga je snel terug naar een voorgaand scherm. Voor de titels in het kruimelpad zie je 
ook vaak iconen staan. Deze iconen geven aan van welk type dat onderdeel is, bijvoorbeeld 
een project, deelproject of een checklist. 
 

 
 
3 Onderdeelnaam 
De titel van de pagina geeft weer in welk onderdeel van het programma je je bevindt. 
 
4 Verticale navigatiebalk 
De verticale groene balk bevat altijd de menu-opties voor het huidige onderdeel. Bij een 
project ga je met de navigatiebalk bijvoorbeeld naar de deelprojecten, checklists of bestanden 
van dat project. En bij een bestand zie je opties om een voorvertoning te bekijken of 
verwijzingen te zien (waar dit bestand gebruikt is). 
Een aantal opties in de navigatiebalk komt vaak voor. Ze worden hieronder uitgelegd: 
 

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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Tijdelijk uitklappen van de navigatiebalk. Als de balk is uitgeklapt zie je de namen 
van alle pictogrammen. De balk kan echter niet uitgeklapt blijven staan. 

 

BRIStoets over de volledige beschikbare ruimte van het browservenster 
weergeven. Dit geeft meer ruimte in het toetsscherm en bij het werken met 
gegevens. Door nogmaals op de knop te klikken (die is veranderd naar twee 
blokjes) wordt de standaardbreedte geactiveerd. 

 

De knop Algemeen gaat naar het scherm met algemene informatie over dit 
onderdeel.  

 

De knop Rapportagetaken gaat naar het scherm waar een rapportagetaak kan 
worden toegevoegd, dus waar je een rapport kunt genereren. 

 

De knop Bestanden toont de bestanden die bij dit onderdeel zijn opgeslagen. 
 

 

De knop Gebruikers toont welke rechten gebruikers op dit onderdeel hebben. Als 
je een checklist niet kunt invullen of iets niet kunt verwijderen, dan ligt dat vaak 
aan de rechten. 

 

Deze knop toont een logboek van alle wijzigingen aan dit onderdeel. In de tabel zie 
je welk onderdeel is gewijzigd, door wie, en wat de oude en nieuwe waarde zijn. 

 
 Als een optie actief is wijzigt de groene kleur enigszins en is een geel verticaal balkje te zien. 

Een geel bolletje met een getal geeft aan dat informatie aanwezig is in dit scherm. 
 
5 Onderdeelgegevens 
In de schermen wijzig je gegevens door een waarde in een tekstvak te typen en de gele knop 
Opslaan te gebruiken. Behalve tekstvakken kunnen schermen ook andere invoeronderdelen 
hebben. In een klein aantal gevallen is directe bewerking niet mogelijk. Bijvoorbeeld het 
plaatsen van een markering op de landkaart. In dit geval moet het vinkje ‘Bewerken 
geblokkeerd’ worden uitgezet. 
Als je waarden niet kunt aanpassen, dan heb je daarvoor waarschijnlijk onvoldoende rechten 
gekregen. De projectverantwoordelijke of een andere gebruiker met voldoende rechten 
kunnen indien nodig andere rechten geven. 
 
6 Accountbeheer 
Door op het pijlknopje naast de schermnaam rechtsboven te klikken worden de opties 
Accountbeheer en Uitloggen zichtbaar. 
 

 
 
Via Accountbeheer worden het gebruikte e-mailadres en de schermnaam zichtbaar gemaakt. 
Via de navigatiebalk, optie Beveiliging, zijn beveiligingsinstellingen te vinden zoals het wijzigen 
van het wachtwoord of het koppelen van externe inlogmogelijkheden. Via de navigatiebalk, 
optie Instellingen, kunnen programmataal en deskundigheid van de gebruiker worden 
ingesteld. 
 
Met de optie Uitloggen word je direct uitgelogd. Let erop dat eventuele wijzigingen zijn 
opgeslagen. 
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Tabellen in BRIStoets 
 
In BRIStoets wordt veel gebruik gemaakt van een tabelweergave. Als je de mogelijkheden 
hiervan kent wordt het werken met BRIStoets een stuk gemakkelijker. De meeste hieronder 
beschreven mogelijkheden werken voor alle tabellen. 
 
Ga naar de projectweergave via de menu-optie Projecten bovenin het scherm. De tabel voor 
de projecten ziet er ongeveer uit zoals hieronder. 
 

 
 
Te zien is op welke kolom gesorteerd is: hier staat een pijltje achter de naam. Een pijltje 
omhoog betekent oplopend gesorteerd (A-Z), een pijltje omlaag betekent aflopend gesorteerd. 
Door op de kolomnaam of het pijltje te klikken wordt geschakeld tussen oplopend, aflopend of 
niet sorteren. 
 

 
 
Rechtsonder in de tabel wordt het aantal items (rijen) getoond. Het kan zijn dat er meer items 
zijn dan standaard in de tabel passen, de rest wordt dan op vervolgpagina’s weergegeven. Het 
aantal items in de tabel is instelbaar via de vervolgkeuzelijst items per pagina. 
 

 
 

Opdracht 
1. Laat de tabel Projecten maximaal 50 items per pagina weergeven. 
2. Laat de tabel Projecten weer maximaal 10 items per pagina weergeven. 
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Items verwijderen 
Via een gele knop met een vuilnisbak-pictogram is een item in de tabelrij snel te verwijderen. 
Dit geldt niet alleen voor projecten, maar bijvoorbeeld ook voor deelprojecten, checklists, 
bestanden en meer. 
Klik op de gele knop en klik in het dialoogvenster dat volgt op OK om het item te verwijderen. 
 

Verwijderde en gearchiveerde projecten tonen 
In sommige tabellen kun je verwijderde of gearchiveerde onderdelen laten zien. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de projecten. Ook deelprojecten of checklists kunnen worden 
verwijderd en zijn dan niet echt weg. Selectievakjes onder de tabel, zoals Verwijderde 
projecten, passen een speciaal filter toe om deze items weer te tonen. 
 

 
 
Zet het vinkje aan voor Verwijderde bestanden om die te zien (als ze er zijn). Zet het vinkje 
weer uit om de normale weergave te herstellen. 
Dezelfde werkwijze geldt voor Gearchiveerde bestanden (bij projecten) en bijvoorbeeld 
Onderliggende niveaus (bij bestanden). 
 

 Een project, deelproject, checklist, bestand of ander item verwijderen kan alleen als de 
gebruiker daarvoor de rechten heeft. 
 

 Een project archiveren gaat via de algemene pagina van het project en dient alleen te 
gebeuren door de projectverantwoordelijke. 
 

 
 

Opdracht 
1. Laat in de tabel Projecten de verwijderde projecten zien (als die er zijn). 
2. Laat in de tabel Projecten nu alleen de gearchiveerde projecten zien (als die er zijn). 
3. Zet de selectievakjes uit om de normale projecten te tonen. 

 

Kolommen 
Via de kolominstellingen van de tabel kun je zelf kolommen verbergen of juist tonen. Klik in 
een tabel op de drie puntjes in de kolomkop en ga naar de optie Kolommen. 
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Kolommen met een vinkje ervoor worden getoond. Zet zelf vinkjes voor andere kolommen of 
verwijder vinkjes om een kolom te verbergen. 
 

 Sommige kolommen zijn verplicht omdat het systeem erop moet kunnen sorteren. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij checklisttabellen. Door zo’n kolom te verbergen verwijder je niet de 
sortering of een eventuele filtering. 
 
Door een kolomkop met de muis te verslepen kan de volgorde van de kolommen worden 
gewijzigd. 
 

Opdracht 
1. Toon in de tabel Projecten alleen de kolommen Naam, Project ID en Plaats. 
2. Laat de tabel Projecten nu alleen de gearchiveerde projecten zien (als die er zijn). 
3. Zet de selectievakjes uit om de normale projecten te tonen. 
4. Maak de kolom Project ID smaller. 
5. Probeer de kolom Plaats tussen Naam en Project ID te zetten. 
6. Ga naar het Dashboard. 
7. Ga weer naar de Projecten. 

Als een scherm opnieuw wordt opgeroepen toont de tabel weer de 
standaardweergave. 

 

Bewaren en herstellen tabelinstellingen 
De gekozen kolommen, hun breedte en hun positie worden per gebruiker automatisch 
bewaard. Dit maakt het gebruikers gemakkelijk om met een aangepaste tabelweergave te 
werken. 
 

 Houd er rekening mee dat niet alle gebruikers dezelfde tabelweergave hebben en dat 
kolommen onzichtbaar gemaakt kunnen zijn, of dat een andere sortering is ingesteld. 
 
Een tabel kan als volgt worden hersteld naar de standaard weergave: 

• Klik onder de tabel op de optie Tabelinstellingen herstellen. 
 

Zoeken en filteren 
BRIStoets kent vanaf versie 1.1 een zoekvak boven tabellen zoals Projecten. Hiermee kan 
eenvoudig worden gezocht naar waarden die in een zichtbare of onzichtbare kolom 
voorkomen. Dat kan dus een projectnaam zijn, een project ID, de plaatsnaam of bijvoorbeeld 
de verantwoordelijke. 
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Zoeken gaat als volgt: 

• Typ de zoektekst in het vak. Deze is niet hoofdlettergevoelig. 

• Druk op Enter of klik op het loepje rechts van het zoekvak. 
De lijst wordt gefilterd op de gevonden waarde(n). Dit wordt verder niet aangegeven: 
als het zoeken geactiveerd is kun je ervan uitgaan dat alleen rijen getoond worden die 
aan de zoekvoorwaarde voldoen. 

 

 
 

• Klik op het kruisje rechts in het zoekvak om het zoeken te beëindigen. 
 
Een meer geavanceerde form van zoeken is filteren op bepaalde waarden. Klik in een tabel op 
de drie puntjes in de kolomkop en ga naar de optie Filter. 
 

 
 
In veel gevallen kun je direct een waarde typen in het vak onder Bevat. Deze filteroptie 
betekent namelijk dat het veld de ingetypte waarde moet bevatten: aan het begin, in het 
midden of aan het eind van de veldinhoud maakt daarbij niet uit. 
 
Om de lijst te filteren op projecten in Den Haag: 

• Klik bij de kolom Plaats op de drie puntjes en kies Filter. 

• Typ de waarde ‘den haag’ (zonder aanhalingstekens, kleine letters mag) 

• Klik op de knop Filter. 
De tabel wordt gefilterd op plaatsen die de waarde ‘den haag’ in dit veld bevatten. Dus 
alle projecten in Den Haag (tenzij iemand ’s Gravenhage heeft gebruikt). 
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Let erop dat in een tabel één, maar ook meerdere filters actief kunnen zijn! Dit is te zien aan 
de oranje kleur van de knop met de drie puntjes. Klik op die knop in de kolomkop en kies Filter, 
Herstel om het filter op te heffen. 
 

 
 
Hoewel de filteroptie ‘Bevat’ vaak voldoende is volgt hieronder een overzicht van de werking 
van alle filteropties. 
 

Filteroptie Ingetypte filterwaarde Resultaat 

Bevat haa Den Haag, Haarlem 

Begint met den Den Haag, Den Helder, Denekamp 

Is gelijk aan Den Haag Den Haag 

Is ongelijk aan Den Haag Alles behalve ‘Den Haag’, dus ook ’s 
Gravenhage 

Bevat niet kamp Den Haag, Den Helder, maar niet 
Denekamp 

Eindigt op kamp Denekamp 

 

Opdracht 
1. Bekijk de tabel Projecten eens goed. Probeer zelf filtermogelijkheden te bedenken op 

basis van de huidige inhoud. 
2. Filter bijvoorbeeld de kolom Naam zodanig dat alleen projecten met bepaalde tekens 

in de naam getoond worden. 
3. Filter de kolom Naam nu zo dat alleen projecten getoond worden die eindigen op een 

bepaald woord. 
4. Hef het filter op. 
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Projecten 
 
Via de optie Projecten in de menubalk wordt een tabel met alle projecten zichtbaar gemaakt. 
Hierin staan alle projecten waar je bepaalde rechten in hebt. Als een project of een onderdeel 
daarvan niet te zien is, of niet benaderbaar is, dan ligt dat aan de gebruikersrechten. Neem 
contact op met de projectverantwoordelijke om rechtenkwesties op te lossen. 
 
De projecten zijn ook op een geografische kaart te tonen. Hiervoor gebruik je het tabblad 
Kaart. In de kaartweergave zie je de projecten als pinpoints op de kaart geplaatst. Klik op een 
pinpoint om het project te openen. 
 

Algemene projectgegevens 
Klik op de projectnaam in de tabel Projecten om naar de algemene pagina met 
projectgegevens te gaan. Hier zijn gegevens als Project ID, OLO nummer, naam en omschrijving 
te zien. 
 

 
 
Andere velden zijn de (project)verantwoordelijke, de datum van een eventuele 
omgevingsvergunning en een afbeelding.  
 

 In veel gevallen kun je op de naam van de Verantwoordelijke klikken om die persoon direct een 
e-mail te sturen. (Dat kan alleen niet als je alle rechten op het project hebt.) 
 
In de harmonica’s Locatie en Correspondentieadres staan onder meer adresgegevens. Bij het 
invoeren van een postcode en (huis)nummer zoekt het systeem online straat, plaats, land, 
positie en informatie over het object op. Deze velden worden automatisch ingevuld. 
Bovendien kan dan een positie op een landkaart worden getoond.  
De harmonica Filteraspecten wordt gebruikt voor het filteren op relevante 
Bouwbesluitartikelen bij toetsing aan het Bouwbesluit (type bouw en gebruiksfuncties).  
 
De positie op de landkaart kan worden aangepast door eerst de blokkering op te heffen en 
vervolgens op een positie op de kaart te klikken. Hierdoor worden de gps-coördinaten bij de 
projectgegevens aangepast. Het eventueel al ingevoerde adres wijzigt hierdoor niet! 
Deze optie kan gebruikt worden voor projecten zonder adres, of om op een terrein of in een 
verzamelgebouw specifieker aan te geven om welke locatie het gaat. 
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 Sla gewijzigde gegevens altijd op met de gele knop Opslaan onder in het scherm! 

 

Een nieuw project maken 
De mogelijkheid om projecten aan te maken, en het aantal, kan onderdeel zijn van de licentie 
die je organisatie heeft bij BRIS. Als je in het venster Projecten, waar alle projecten in een tabel 
staan, geen onderdeel Nieuw project ziet heb je geen rechten om projecten aan te maken en in 
te richten voor anderen. 
 

 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Vul bij Nieuw project de projectnaam in en klik op Toevoegen. 
Het toegevoegde project opent automatisch. 

 

Rechten op het project 
Als je voldoende rechten hebt, en de juiste licentie, kun je een project aanmaken. Je kunt 
vervolgens anderen rechten geven om het project te bewerken: 
 

• Ga in het project via de navigatiebalk naar Gebruikers. 

• Voeg een Nieuwe gebruiker toe door (een deel van het) e-mailadres in te voeren. 

• Selecteer het gewenste recht uit de lijst Recht om de gebruiker rechten op het project 
te geven. 

• Selecteer het gewenste recht uit de lijst Checklist invulrecht om de gebruiker direct  
rechten op de checklist te geven, zodat vragen kunnen worden beantwoord. 

• Klik op Toevoegen.  
 

 
 
Op een soortgelijke manier zijn aan een bestaand project nieuwe gebruikers te koppelen of 
zijn de rechten van al gekoppelde gebruiker te wijzigen: 
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• Open het project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Gebruikers. 

• Klik in de rij van de gewenste gebruiker in de cel voor het juiste recht om de 
vervolgkeuzelijst te openen. 

• Kies een ander recht. Dit wordt direct toegekend. 
 

 
 

 Om rechten van gebruikers te wijzigen heb je zelf voldoende rechten nodig. 
 

 Het is niet mogelijk om hogere rechten toe te kennen dan je zelf hebt. 
 

BRIStoets rechten Mogelijkheden voor het onderdeel 

Geen Gebruiker wordt bij het onderdeel en alle onderliggende 
onderdelen direct verwijderd. 

Lezen Je kunt het onderdeel zien en openen. Maar geen wijzigingen 
maken, nieuwe onderdelen toevoegen of onderdelen 
verwijderen. Een gebruiker met het recht Lezen mag ook geen 
nieuwe gebruikers toevoegen. 

Schrijven Je kunt bestaande invoergegevens wijzigen, maar geen 
nieuwe onderdelen maken of verwijderen. Andere gebruikers 
mogen worden uitgenodigd met als recht Lezen of Schrijven. 

Maken Nieuwe onderdelen aanmaken en bewerken en zelf gemaakte 
onderdelen verwijderen.  
Een gebruiker met het recht Maken mag andere gebruikers 
uitnodigen en deze het recht Lezen, Schrijven of Maken 
toekennen. 

Verwijderen Een gebruiker met dit recht mag onderdelen aanmaken en 
bewerken, maar ook verwijderen (zelfs van anderen). Andere 
gebruikers mogen worden toegevoegd aan of verwijderd uit 
projecten. 
Een gebruiker met dit recht mag andere gebruikers toevoegen 
en hen het recht Lezen, Schrijven, Maken of Verwijderen 
toekennen. 

 

Een project zoeken 
Als je een project niet direct ziet in de projectentabel, denk dan aan het volgende: 
 

• Het project kan verwijderd zijn. 

• Het project kan gearchiveerd zijn. 

• Het project kan op een volgende pagina staan. 

• De sortering kan zijn ingesteld op een andere volgorde of kolom. 

• Mogelijk heb je geen rechten om het project te bekijken. 
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Lees voor het zoeken van projecten op naam het onderdeel ‘Zoeken en filteren’ in het 
hoofdstuk ‘Tabellen in BRIStoets’ van deze handleiding. 
 

Een project archiveren 
Het is mogelijk een project te archiveren. Daardoor verdwijnt het uit de lijst van projecten en is 
het niet meer te bewerken. Het project verdwijnt niet en is later weer actief te maken. 
Zo archiveer je een project: 
 

• Open het project. 

• Ga op de pagina Algemeen naar beneden en zet een vinkje bij de optie Dit project is 
gearchiveerd. 

• Klik op Opslaan. 
 

 
 

 Items in tabellen kunnen vanaf BRIStoets 1.2 worden verwijderd via een gele knop met een 
vuilnisbak-pictogram. Je moet wel de rechten hebben om het item te mogen verwijderen. 
 

• Klik in de tabel Projecten op de gele verwijderknop. 
Een dialoogvenster verschijnt met een bevestigingsvraag verschijnt. 

• Kies OK. 
 

 
 
Zo vind je gearchiveerde projecten terug: 
 

• Klik op het menu Projecten. 

• Zet onder de projectentabel een vinkje bij de optie Gearchiveerde projecten. 
De tabel toont nu alle gearchiveerde projecten die jij mag zien. 

 

 
 

 Door het project te openen en het vinkje bij Dit project is gearchiveerd weer uit te zetten 
wordt het archiveren ongedaan gemaakt. 
 

Opdracht 
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Deze opdracht kan alleen worden gedaan door twee gebruikers, waarvan in elk geval één 
gebruiker projecten mag aanmaken. 

1. Gebruiker 1: maak een nieuw project aan en noem het bijvoorbeeld ‘Test vandaag’. 
2. Voeg aan dit project een nieuwe gebruiker toe (gebruiker 2) en geef deze het recht 

Lezen (op het project). 
3. Klik in de tabel bij Checklist invulrecht en geef deze gebruiker ook het recht Lezen op 

de checklists. 
4. Gebruiker 2: controleer of je dit project ziet. Kun je het openen? Kun je 

projectgegevens aanpassen? 
5. Gebruiker 1: Geef gebruiker 2 het recht Geen op dit project (hiermee verdwijnt de 

gebruiker na verversen uit de tabel Gebruikers). 
6. Gebruiker 2: ga opnieuw naar de projecten en controleer of je dit project ziet. 
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Deelprojecten 
 
Een deelproject is een manier om een project op te delen in onderdelen. Een groot project kan 
bijvoorbeeld worden opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk gebouw, een begane grond 
en een verdieping, of er kunnen deelprojecten zijn voor aparte toetsing van gebruiksfuncties of 
scopes (bijv. constructie, brandveiligheid). 
 
Voor BRIStoets is een deelproject niets meer of minder dan een project binnen een ander 
project. Een deelproject kan dus specifieke gebruikers met rechten hebben, zelf checklists 
bevatten en zelfs een ander adres krijgen dan het hoofdproject. Het is niet verplicht om een 
deelproject te hebben. Het project zelf kan in plaats daarvan ook één of meerdere checklists 
bevatten. 
 

Een nieuw deelproject maken 
Of je deelprojecten kunt maken hangt af van de toegewezen gebruikersrechten. Als je geen 
onderdeel Nieuw deelproject ziet heb je onvoldoende rechten. 
 

 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Deelprojecten. 

• Vul bij Nieuw deelproject de naam in en klik op Toevoegen. 
Het deelproject verschijnt in de tabel. 

• Klik op de deelprojectnaam en ga in de navigatiebalk naar Gebruikers. 

• Voeg nieuwe gebruikers toe en geef ze rechten of wijzig indien nodig de rechten van 
bestaande gebruikers in deze tabel. 

 

Een deelproject aanpassen 
Het is mogelijk de algemene gegevens van een deelproject, zoals het adres, maar ook 
checklists of gebruikers aan te passen. 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Deelprojecten. 
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• Klik in de tabel op het gewenste deelproject om het te openen. 

• Pas algemene gegevens aan en klik op Opslaan, of gebruik de navigatiebalk om naar 
de checklists, bestanden of gebruikers voor dit deelproject te gaan. 

 

Rechten op het deelproject 
Rechten op een onderdeel werken van bovenaf door naar beneden. Dat wil zeggen dat 
gebruikers die het recht hebben om een project te zien, ook de deelprojecten en de informatie 
daaronder kunnen zien. 
Het is mogelijk om iemand geen rechten te geven op het project, maar wel op een deelproject 
ervan. Die gebruiker ziet het project dan niet! Het deelproject is in zo’n geval alleen te 
benaderen door de gebruiker een link te sturen (de URL van het deelproject). 
 
Let erop dat het niet mogelijk is om een gebruiker op een dieper niveau lagere rechten te 
geven dan diegene op een hoger niveau heeft. Het is dus niet mogelijk om iemand verwijder 
rechten te geven op een project en alleen maar leesrechten op een deelproject. Andersom kan 
wel. Iemand kan leesrechten hebben op een project en verwijder rechten op een deelproject. 
 

Opdracht 
Deze opdracht kan alleen worden gedaan door een gebruiker die rechten heeft om projecten 
aan te maken. 

1. Klik in het menu op Projecten. 
2. Maak een nieuw project aan met de naam ‘Test deelprojecten’. 
3. Ga in de navigatiebalk naar Deelprojecten. 
4. Vul bij Nieuw deelproject de naam ‘Deelproject 1’ in en klik op Toevoegen. 
5. Voeg nog een nieuw deelproject toe en noem het ‘Deelproject 2’. 
6. Open Deelproject 2 zodat je in de pagina Algemeen terecht komt. 
7. Ga in de navigatiebalk naar Gebruikers. 
8. Als er geen gebruikers zijn, voeg er dan minstens één toe. 
9. Probeer van de gebruiker de rechten aan te passen. 
10. Klik in het menu op Projecten en open het nieuwe project Test deelprojecten. 
11. Probeer dit project te verwijderen. 

Als je daarvoor de rechten hebt wordt het project verwijderd, en daarmee de 
deelprojecten ook. 
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Checklists 
 
Checklists vormen de basis van een toetsproces. Een checklist kan in een project of deelproject 
zijn opgenomen. Het schema hieronder toont een project met twee deelprojecten. Deelproject 
A heeft twee checklists, deelproject B heeft één checklist. 
 
Om de soms lange vragenlijsten van checklists overzichtelijker te maken, worden checklists op 
hun beurt wel ingedeeld in subchecklists. Dit is gewoon een checklist in een checklist, net zoals 
een deelproject een project in een project is. In het schema heeft checklist AA twee 
subchecklists, de andere checklists hebben geen subchecklists. 
 

 
 
Een checklist bevat altijd checklistonderdelen. Checklistonderdelen vormen het diepste niveau 
van een checklist, het punt waarop je als gebruiker een antwoord geeft. Dat kan een vraag zijn, 
een controlepunt of een Bouwbesluitartikel. 
Een checklist of subchecklist is niets meer dan een groepering van checklistonderdelen. Dit 
helpt je om de juiste controlepunten makkelijker te vinden. Je kunt bijvoorbeeld binnen een 
checklist voor de bouw van een woning, alle controlepunten voor de fundering aan een 
subchecklist ‘Fundering’ toevoegen. 
 
In de praktijk zou een checklist de volgende subchecklists kunnen hebben: 
 

• Fundering 

• Riolering 

• Wanden 

• Vloeren 

• Dak 
 
Het is mogelijk om gebruikers specifieke rechten te geven op een deelproject, een checklist, 
een subchecklist of zelfs een checklistonderdeel. Zo kan worden afgedwongen dat een 
specialist op het gebied van funderingen de vragen in deze subchecklist beantwoordt, maar 
niet de vragen in andere subchecklists. 
 

Een checklist toevoegen aan een project of deelproject 
Beslis eerst waar de bestaande checklist moet komen: in een project of een deelproject. Doe 
voor een project het volgende: 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project. 

Project

Deelproject A

Checklist AA

Subchecklist AAA Subchecklist AAB

Checklist AB

Deelproject B

Checklist BA
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• Ga in de navigatiebalk naar Checklists. 

• Kies het tabblad Checklistwinkel of het tabblad Eigen checklists. 
 

 
 

• Klik op de knop Selecteren naast de gewenste checklist. 
Een venster verschijnt waarin een toetsmatrix gekozen kan worden. Kies een matrix of 
selecteer Geen matrix gebruiken en klik op OK. 

 
 Zie het hoofdstuk ‘Checklistmatrix’ voor meer informatie. 
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• Een kopie van de checklist wordt toegevoegd aan de checklisttabel. 
 
Doe het volgende om een checklist toe te voegen aan een deelproject: 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Deelprojecten. 

• Open het gewenste deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Checklists. 

• Kies het tabblad Checklistwinkel of dat met eigen checklists. 

• Klik op de knop Selecteren naast de gewenste checklist. 

• Kies in het tussenvenster een matrix of selecteer Geen matrix gebruiken en klik op OK. 
De checklist wordt toegevoegd aan de checklisttabel. 

 
In de tabel ‘Checklistwinkel’ vind je een overzicht van standaardchecklists en –protocollen die 
BRIS in je licentie heeft geactiveerd. Wanneer er in het (deel)project een datum van aanvraag 
van de omgevingsvergunning is ingevoerd, dan filtert het programma de checklists op deze 
datum. Dit filter is ook uit te zetten om zo alle standaardchecklists te tonen. 
 
In de tabel ‘Eigen checklists’ vind je alle checklists die door gebruikers van jouw organisatie zijn 
gemaakt. Onder deze tabel heb je de mogelijkheid om te filteren op ‘checklists in licentie’ en 
‘checklists in projecten’.  
 

 Onder Checklists in licentie staan alle checklists die via het checklistbeheer zijn toegevoegd aan 
de huidige licentie, dus door een gebruiker uit je eigen organisatie. 
 
Checklists in projecten heeft meer uitleg nodig. Het is mogelijk om binnen een (deel)project 
een geselecteerde (standaard)checklist, aan te passen en daarmee projectspecifiek te maken. 
Degene die de checklist projectspecifiek maakt, kan ervoor kiezen om die checklist ook 
beschikbaar te maken binnen andere projecten. Het filter op checklists in projecten toont de 
projectspecifieke checklists die beschikbaar zijn voor andere projecten. 
Zie het onderdeel ’Een checklist aanpassen’ voor meer informatie over het projectspecifiek 
maken van een checklist. 
 

 
 
Wanneer een checklist wordt toegevoegd moet het systeem daarvan een kopie maken, 
inclusief alle vragen, antwoordmogelijkheden, bestanden, en achtergrondinformatie. Dit duurt 
even en daarom verschijnt tijdelijk een zandlopertje. 
 

 Als een checklist grijs wordt weergegeven en is voorzien van een hangslotje, heeft deze 
gebruiker onvoldoende rechten of niet de juiste licentie om deze checklist te gebruiken. 
 



 

 28  

 
 

 In de tabel met checklists worden vanaf BRIStoets 1.2 ook het aantal onderliggende 
(sub)checklists getoond. 
 

 
 
Meer over checklists gebruiken lees je in het hoofdstuk ‘Van start: een bouwplan toetsen’. 
 

Een checklist aanpassen 
Een checklist die al aanwezig is in een project of deelproject kan door een 
projectverantwoordelijke (of een ander met voldoende rechten) worden aangepast en 
projectspecifiek worden gemaakt. De aanpassingen gelden dan alleen voor gebruik in dit 
(deel)project! 
Het is van groot belang deze functie niet te verwarren met het maken of beheren van 
checklists voor algemeen gebruik. Dit gebeurt via het menu Beheer. 
 
 

 
 
Een opgenomen checklist kan worden aangepast omdat niet alle standaardonderdelen 
mogelijk van toepassing zijn voor dit (deel)project. Het is natuurlijk zaak om de checklist 
meteen aan te passen bij het inrichten van het (deel)project. Als de checklist al gebruikt is en 
vragen al beantwoord zijn, wordt het erg verwarrend als ze daarna worden gewijzigd of 
verwijderd! 
 
Doe het volgende om een checklist aan te passen: 
 

• Klik bij de naam van de checklist in de tabel op de knop Ontwerpen . 
Het scherm Algemeen verschijnt. Je zit nu in een kopie van de standaard checklist. 

• Ga in de navigatiebalk bijvoorbeeld naar Onderdelen. 

• Via Nieuw checklist onderdeel kun je onderdelen (vragen) aan de (sub)checklist 
toevoegen. 

• Pas een onderdeel (vraag) aan door in de tabel op de naam te klikken en bijvoorbeeld 
de naam, antwoordopties of uitleg te wijzigen. 
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• Verwijder een onderdeel (vraag) door in de tabel op de naam te klikken en in het 
scherm Algemeen op de knop Verwijderen te klikken. 

• Vergeet niet de wijzigingen op te slaan. 
 
Als in het scherm Algemeen van de te bewerken checklist de optie Geblokkeerd door beheerder 
of Geblokkeerd is aangevinkt, kan de checklist niet worden aangepast. 
Geblokkeerd door beheerder betekent dat de checklist door BRIS is geblokkeerd om te 
bewerken (mogelijk in opdracht van de leverancier van de checklist). 
Geblokkeerd betekent dat de checklist door de gebruiker die de checklist via het 
checklistbeheer heeft gemaakt, geblokkeerd is om aangepast te worden. 
Kopie maken toegestaan kan worden aangevinkt door de gebruiker die de projectspecifieke 
checklist maakt. Wanneer deze optie geactiveerd is kan deze projectspecifieke checklist ook in 
andere projecten worden gebruikt. 
 

 
 

Een checklist gebruiken 
Het invullen van vragen in een checklist is heel eenvoudig. 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project en eventueel deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Checklists. 

• Klik op de naam van de checklist die je wilt gebruiken. 
Een scherm met de checklistonderdelen wordt zichtbaar (de vragen). 

• Klik op een vraag om deze te beantwoorden. Het antwoord wordt meteen opgeslagen 
en er is een revisie gemaakt. 

• Klik op Volgende om naar de volgende vraag in de checklist te gaan, of Vorige voor de 
vorige vraag. 

• Om een antwoord te onderbouwen in de vorm van tekst of een (grafisch) bestand, 
zoals een foto, gebruik je het onderdeel Onderbouwingen. Vul de onderbouwingstekst 
in en selecteer eventueel een foto of afbeelding, klik daarna op Toevoegen om de 
onderbouwing te bewaren bij de revisie. Gebruik de tab Bestanden om losse 
bestanden zonder onderbouwingstekst bij de revisie op te slaan. 

 
 De knop Keuze wissen dient om alle keuzerondjes bij de antwoordmogelijkheden leeg te 

maken. Normaal gesproken kun je na een eerste keuze alleen een ander keuzerondje 
selecteren. Maar geen keuze moet ook mogelijk zijn, want dan is de vraag voor het systeem 
nog niet beantwoord. 
 
Meer over het gebruik van checklists is te vinden in het hoofdstuk ‘Van start: een bouwplan 
toetsen’. 
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Revisies 
Een revisie is een opgeslagen antwoord op een vraag, compleet met eventuele 
onderbouwingen en bestanden. Bij een ander inzicht, of een ander toetsmoment, kan het 
eerder gegeven antwoord worden herzien. Bijvoorbeeld van ‘Voldoet niet’ naar ‘Voldoet’. Een 
onderbouwing is belangrijk om het afwijkende antwoord toe te lichten. 
 
Het idee van revisies in BRIStoets is dat de revisie een bevinding van dat moment bevat. Het is 
dan ook niet mogelijk een eerdere revisie te wijzigen. De laatste revisie is wel aan te passen, 
om bijvoorbeeld een onderbouwing op een later moment uit te werken. Maar als de revisie is 
opgeslagen en zich later nieuwe feiten voordoen, dan maak je eenvoudig een nieuwe revisie 
met een ander antwoord en eventuele onderbouwing. Hierdoor wordt het toetsproces 
transparant vastgelegd. 
 
Zo ga je terug naar een vraag om een ander antwoord te geven: 
 

• Ga naar de vraag. 

• Klik op de plusknop  bij Revisies en kies Ja om een nieuwe revisie te maken. 

• Selecteer een antwoord (dat mag een ander antwoord zijn, maar ook hetzelfde als bij 
de vorige revisie). 

• Voeg desgewenst een nieuwe onderbouwing toe en klik op Toevoegen om hem bij 
deze revisie te bewaren. 
De revisies worden grafisch weergegeven. 

 

 
 

• Klik op het revisienummer om het eerder gegeven antwoord en onderbouwingen of 
bestanden te zien.  
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Bestanden 
 
Bij allerlei onderdelen in BRIStoets kunnen eigen bestanden worden opgeslagen. Bijvoorbeeld 
bij projecten, deelprojecten en checklists. Denk aan foto’s en plattegronden die nuttige extra 
informatie verschaffen over het project of deelproject. 
Bij een checklistonderdeel (een vraag) kunnen bestanden worden toegevoegd die uitleg geven 
over de vraag of de gebruiker helpen bij de beantwoording. 
 
Bestanden ondersteunen het toetsproces. Dit kunnen afbeeldingen, pdf-bestanden of andere 
bestandstypen zijn. De volgende gangbare bestandstypen worden momenteel door BRIStoets 
ondersteund: 
 

• Afbeeldingen (.jpg, .png, .gif, .bmp, .tiff) 

• PDF-bestanden (.pdf) 

• MS Office-bestanden (.docx, .xslx, .pptx) 

• Tekstbestanden (.txt) 

• Zip-bestanden (.zip) 

• Outlook-bestanden (.msg) 
 

Bestanden bekijken 
Als voorbeeld gebruiken we een project waaraan een bestand is toegevoegd. 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Klik op de naam van een project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden. 
In een tabel worden alle aanwezige bestanden getoond. 
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• Klik op de miniatuur of de bestandsnaam om de bestandsgegevens, zoals naam en 
omschrijving, en een iets grotere versie van het bestand te zien. 

• Ga in de navigatiebalk van het bestand naar Voorvertoning om een grote versie van 
het bestand te zien. 

 

 
 

 Voorvertoning is alleen mogelijk bij afbeeldingen in een ondersteund formaat. Op dit moment 
worden de volgende bestanden voor de voorvertoning ondersteund: .jpg, .gif en .png. 
 

Bestanden toevoegen en verwijderen 
Het toevoegen van bestanden aan een onderdeel kan op verschillende manieren, afhankelijk 
van het onderdeel. Ze worden hieronder beschreven. 
 

Een projectafbeelding toevoegen 
Een projectafbeelding is bedoeld ter illustratie van het project. 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project. 
Het scherm Algemeen wordt getoond. 

• Klik bij Afbeelding op de knop Selecteren. 
 

 
 

• Kies een bestaand grafisch bestand door de knop Selecteren ernaast te gebruiken, of 
klik op Toevoegen en upload een bestand. 
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• Klik in het scherm Algemeen op Opslaan. 
 

 In het scherm met de algemene projectgegevens kun je op de afbeelding klikken om een 
voorvertoning te openen. 
 

De projectafbeelding verwijderen 
Een bestaande projectafbeelding kan eenvoudig worden verwijderd door de knop Herstellen 
onder de afbeelding te gebruiken. 
 

Bestanden toevoegen aan een project of deelproject 
Bestanden kunnen ter onderbouwing gebruikt worden in een project of deelproject, maar ook 
als achtergrondinformatie bij een checklistonderdeel. Deze laatste mogelijkheid valt onder 
checklistbeheer en wordt hier niet besproken, maar de werkwijze is steeds dezelfde. 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Open het gewenste project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden. 

• Klik op de knop Bestanden uploaden. 

• Selecteer één of meerdere bestanden en voeg ze toe. 
De bestanden komen in de tabel Bestanden te staan en zijn van daaruit te bewerken of 
te verwijderen. 

 
Een andere manier om bestanden toe te voegen is door ze in een bestandsbeheervenster van 
het besturingssysteem (zoals de Verkenner) te selecteren en dan te slepen naar het vak 
Bestanden toevoegen. 
 

Bestandsgegevens toevoegen of wijzigen 
Sinds versie 1.3 zijn eigen metagegevens te bewaren bij elk bestand. Deze dienen ter 
identificatie en zijn optioneel. 
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• Ga naar het gewenste project of deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden. 

• Klik op de miniatuur van het bestand. 
Een scherm met bestandsgegevens wordt getoond. 
 

 
 

Het veld Naam is verplicht. Hier staat meestal al de bestandsnaam, maar die is te 
vervangen door een eigen naam. Andere vrije tekstvelden zijn Omschrijving, Versie en 
Auteur. Bij Type kan een keuze worden gemaakt uit een voorgedefinieerde lijst, zoals 
Berekening of Ontwerptekening. Bij Datum kan een kalenderelement gebruikt worden om 
een datum te kiezen, maar je kunt ook een datum intypen (bijvoorbeeld 30-1-2000). 
 

• Vul de gewenste velden in of wijzig de inhoud, en klik op Opslaan. 
 

 Om vanuit het scherm Bestanden de gegevens van meerdere bestanden snel te kunnen 
aanpassen is het handig om het scherm met bestandsgegevens in een apart tabblad te 
openen. Houd de toets Ctrl ingedrukt en klik op de miniatuur, of rechtsklik op de miniatuur en 
kies de optie om de link in een nieuw tabblad te openen. Pas de gegevens aan, klik op Opslaan, 
en sluit het tabblad. 
 

Bestaand bestand vervangen 
Om een mogelijk foutief of verouderd bestand te vervangen is het niet nodig dit eerst te 
verwijderen en dan opnieuw te uploaden. Het bestand kan ook direct vervangen worden. 
 

• Ga naar het gewenste project of deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden. 

• Klik op de miniatuur van het te vervangen bestand. 
Het scherm Algemeen wordt getoond. 

• Klik op de knop Bestand uploaden en vervangen en kies het nieuwe bestand, of sleep 
een bestand naar het vak Bestand vervangen. 
Het nieuwe bestand vervangt het bestaande. 
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Mappen maken 
In de schermen waar je bestanden kunt toevoegen zijn ook mappen te maken. Gebruik 
mappen om nieuwe bestanden overzichtelijk te rangschikken. 
 

• Ga in het scherm Bestanden naar Nieuwe map en typ de mapnaam. 

• Klik op de knop Toevoegen. 
De lege map is toegevoegd aan de tabel Mappen. 

 

 
 

 BRIStoets heeft op dit moment geen mogelijkheid om bestaande bestanden in later 
toegevoegde mappen te zetten of om bestanden te verplaatsen tussen mappen. 

 
Bestanden in mappen toevoegen of verwijderen 
Om bestanden in een map toe te voegen of ze te verwijderen ga je eerst naar de map. 
 

• Ga naar het gewenste project of deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden. 

• Klik bij Mappen op de gewenste map. 

• Ga indien nodig in de navigatiebalk naar Bestanden. 

• Voeg op de gebruikelijke manier bestanden toe of verwijder ze. 
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Opdracht 
1. Open een bestaand project. 
2. Voeg een projectafbeelding toe (het maakt niet uit of er al een afbeelding is). 
3. Ga naar het menu Dashboard en via Projecten weer naar het project. 

Is de projectafbeelding opgeslagen? 
4. Verwijder de projectafbeelding. 
5. Ga in dit project naar de Bestanden. 
6. Maak twee mappen: Benedenverdieping en Bovenverdieping. 
7. Voeg in de map Benedenverdieping twee nieuwe bestanden toe. 
8. Voeg in de map Bovenverdieping één nieuw bestand toe. 
9. Verwijder uit de map Benedenverdieping één van de bestanden. 
10. Vervang het bestand in de map Bovenverdieping door een ander, nieuw bestand. 
11. Verwijder uit de map Benedenverdieping het andere bestand, zodat er geen bestanden 

meer in zitten. 
12. Verwijder nu de map Benedenverdieping zelf (via het scherm Algemeen van die map. 

Zie je geen knop Verwijderen, dan heb je daarvoor niet de rechten). 
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Kaart 
 
Projecten en deelprojecten waarvan de locatie is ingevuld krijgen een locatie op een landkaart. 
Een kleine versie van de landkaart is in het scherm Algemeen te zien. In dit scherm is het ook 
mogelijk om de locatie te bewerken door een andere positie op de kaart aan te wijzen. 
 
Via de optie Kaart in de navigatiebalk kan een grote versie van de kaart worden getoond. Hier 
kun je gemakkelijk in- en uitzoomen en schuiven, maar bewerken is niet mogelijk.  
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Klik op de naam van een project. 

• Controleer of in het scherm Algemeen een locatie (adres) is ingevuld en of een positie 
op het kleine kaartje wordt getoond. 

• Ga in de navigatiebalk naar Kaart. 
Een grote versie van de kaart verschijnt. 

• Gebruik de plus- en minknoppen om in- en uit te zoomen. Het muiswiel werkt vaak 
ook, evenals de zoombeweging op een aanraakscherm. 

• Gebruik het rondje met positiepijlen, klik en sleep met de muis, of schuif op een 
aanraakscherm om de kaart te verschuiven. 

• Door het positiepictogram aan te wijzen wordt de projectnaam zichtbaar. 
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Logboek 
 
Via het logboek zijn alle wijzigingen te zien die aan een onderdeel zijn aangebracht. Dit maakt 
het mogelijk om heel fijnmazig te zien wie wat heeft gewijzigd. Het logboek werkt via een 
soort tweetraps tabel.  
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Klik op de naam van een project. 

• Ga in de navigatiebalk naar Logboek. 
Het logboek wordt getoond. 

• Klik een regel in de tabel open door op het driehoekje te klikken. 
De wijziging wordt getoond in de subrij. 

 

 
 
In dit voorbeeld is door iemand op de site (wie, dat staat in de kolom Naam) iets gemaakt. 
De subrij toont wat er dan gemaakt is: voor de gebruiker Test O. Gebruiker is een nieuw 
gebruikersrecht gemaakt van het type Lezen. De oude waarde staat in de kolom ernaast, maar 
die is hier leeg. De gebruiker had dus nog geen rechten. 
De datum en tijd van de wijzigingen zijn in de hoofdrij te zien, maar die is in de afbeelding 
hierboven buiten beeld. 
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Van start: een bouwplan toetsen 
 
In dit hoofdstuk gaan we van start met de praktijk. Aan de hand van een voorbeeld wordt een 
stukje van een bouwplan getoetst. Daarbij komen aan de orde: 
 

▪ Projecten en deelprojecten zoeken; 
▪ Gegevens aanpassen; 
▪ Gebruikers en rechten herkennen; 
▪ Een checklist openen en invullen; 
▪ Een checklist afsluiten. 

 

Toetsen aan het Bouwbesluit 
Het nieuwe woonhuis in dit voorbeeld wordt getoetst aan het Bouwbesluit 2012 (vigerend). Er 
zijn verschillende manieren van toetsen mogelijk: op afdelingsniveau, artikelniveau of 
lidniveau. Lidniveau is het meest gedetailleerd: je toetst aan elk lid van elk Bouwbesluitartikel. 
In dit voorbeeld toetsen we een niveau hoger, op artikelniveau, maar de werkwijze blijft gelijk. 
 

Project inrichten 
Een projectverantwoordelijke richt het project in voor de gebruikers. De minimale stappen 
zijn: 
 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Maak of open een project en controleer bij Algemeen of alle belangrijke gegevens zijn 
ingevuld, zoals het (eigen) Project ID en de locatiegegevens in de harmonica Locatie. 

• Open voor projecten die worden getoetst aan het Bouwbesluit de harmonica 
Filteraspecten. Stel hier de filters in die gelden voor het project. De filteraspecten 
zorgen ervoor dat de (Bouwbesluit)checklist straks gefilterd wordt op de juiste 
onderdelen. 

 

 
 

 Voor subgebruiksfuncties klik je op het pijltje naast de gebruiksfunctie. 
 

• Klik onderin het scherm op de gele knop Opslaan. 

• Voeg indien nodig deelprojecten toe. 

• Ga naar het project, het hoogste niveau dus, en ga in de navigatiebalk naar 
Gebruikers. 
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• Voeg nieuwe gebruikers toe en geef ze het gewenste recht en checklist invulrecht op 
het project. 

• Van bestaande gebruikers kunnen de rechten in de tabel Gebruikers worden 
aangepast. 
 

 
 

• Ga in de navigatiebalk naar Checklists of open eerst een deelproject en ga dan naar 
Checklists. 

• Ga eventueel in de navigatiebalk naar Deskundigheid en wijs aan gebruikers 
afwijkende deskundigheden voor dit project toe (zie ‘Deskundigheden in een project 
toewijzen’). 

• Kies voor de aangeboden of eigen checklists en klik naast de gewenste checklist op de 
knop Selecteren.  
 

 
 

• Kies in het tussenvenster een matrix of kies Geen matrix gebruiken en klik op OK. 
 

 
 
De checklist wordt gekopieerd voor gebruik in het project. Dit duurt even. 

 

De checklist invullen: antwoorden 
Nu het project is ingericht kunnen de gebruikers ermee aan de slag. 
 

• Klik in het menu op Projecten en open het project. 
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• Indien aanwezig: ga in de navigatiebalk naar Deelprojecten en open het deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Checklists en open de checklist door op de naam te 
klikken. (gebruik niet het knopje, hiermee pas je de checklist aan!) 
 

 
 
De lijst met checklistonderdelen, in dit voorbeeld de Bouwbesluitartikelen, wordt 
getoond. 

• Bovenin het scherm is een gebied Deskundigheid te zien. Door dit open te klappen 
verschijnt een lijst met deskundigheden die op projectniveau zijn toegewezen. Deze 
bepalen de filtering van de checklist Bouwbesluit. 
 

 
 
Via de gele labels zie je welke deskundigheden aan jou zijn toegewezen. Je kunt hier 
deskundigheden tijdelijk uitschakelen, om in je eigen checklist op een specifieke 
deskundigheid te filteren. Klik na eventuele aanpassingen op Opslaan om opnieuw te 
filteren. Klap het gebied Deskundigheid weer dicht. Je ziet nu enkel de onderdelen die 
horen bij de gekozen deskundigheid of deskundigheden. 
Houd er rekening mee dat de uitgefilterde deskundigheden die wel aan je zijn 
toegewezen nog altijd getoetst dienen te worden. 
 

• Klik op een checklistonderdeel om dit te openen.  
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• Als ervoor gekozen is om met een toetsmatrix te werken wordt boven de 
antwoordmogelijkheden het toetsniveau getoond. Je hebt hier de mogelijkheid om het 
gehanteerde toetsniveau naar boven aan te passen. 

• Kies een antwoordmogelijkheid door op het keuzerondje te klikken. 
Het antwoord wordt meteen opgeslagen en er is een revisie gemaakt. Zolang niet 
handmatig een nieuwe revisie is toegevoegd, is het antwoord nog te wijzigen. 

• Klik op Volgende om naar het volgende checklistonderdeel in de checklist te gaan, of 
Vorige voor het vorige checklistonderdeel. 

 
 Zie voor een uitgebreidere uitleg van de verschillende toetsniveaus in het hoofdstuk 

‘Bouwbesluit uitleg toets niveaus’. 
 

 Zie voor een uitgebreidere uitleg van de verschillende statussen in het hoofdstuk ‘Bouwbesluit 
uitleg status’. 
 

 Om een antwoord te wissen gebruik je de knop Keuze wissen. Hiermee worden de 
keuzerondjes van dit checklistonderdeel gewist. Dit werkt alleen in de laatste revisie; oudere 
revisies zijn afgesloten. 
 

 Maak ook eens gebruik van het voortgangsdiagram. In het overzicht worden de 
checklistonderdelen weergegeven als blokjes. Door naar een blokje te wijzen is de naam van 
het checklistonderdeel te zien. Klik erop om snel naar dit checklistonderdeel te gaan. 
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 Met behulp van driehoekjes zijn subchecklists in of uit te klappen. Zo kan de tabel 
overzichtelijker worden gemaakt. Door op een deel van het pad te klikken is het mogelijk naar 
de checklistonderdelen in die subchecklist te gaan. Bijvoorbeeld alle checklistonderdelen uit 
Afdeling 1.1. 
 

 
 

 Antwoorden kunnen ook worden gegeven vanuit de tabel met checklistonderdelen. 
 

• Klik in de rij van een checklistonderdeel (een vraag) in de kolom Antwoord om een 
vervolgkeuzelijst met antwoordmogelijkheden te openen en kies er één. 
Het antwoord wordt ingevuld in de tabel. 

• Kies de vervolgkeuzelijst Antwoord van een subchecklist om een antwoord te geven 
op alle checklistonderdelen in deze subchecklist. 
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Als in het voorbeeld hierboven een antwoord als Voldoet niet wordt gekozen, wordt 
dit ingevuld bij alle rijen. Let op: als al een antwoord gegeven was, dan wordt dat 
antwoord overschreven. 

 

De checklist invullen: achtergrondinformatie 
Tijdens het invullen van checklistonderdelen kan de gebruiker achtergrondinformatie krijgen. 
 

• Open een checklistonderdeel. 

• Ga in de navigatiebalk naar Achtergrondinformatie. 
Een scherm wordt geopend met aanvullende informatie. In het geval van een 
Bouwbesluitchecklist wordt de informatie direct uit BRISwarenhuis gehaald. Klik op 
Open in BRISwarenhuis om het Bouwbesluit 2012 op de juiste plaats te openen in het 
programma BRISwarenhuis. Mogelijk is hiervoor een licentie vereist. 

 

 
 

• Ga in de navigatiebalk naar Algemeen om terug te keren naar het checklistonderdeel. 
 

 Het is voor een ontwikkelaar van checklists mogelijk een willekeurige URL naar een webpagina, 
een URL naar een onderwerp in BRISwarenhuis, tekst of afbeeldingen toe te voegen. Foto’s zijn 
bijvoorbeeld ideaal om een te toetsen situatie toe te lichten: wat is acceptabel en wat wordt 
afgekeurd? 
 

De checklist invullen: revisies 
Zonder revisies zou een checklistonderdeel slechts éénmaal beantwoord kunnen worden. In de 
praktijk kan een situatie wijzigen en meerdere keren onderzocht worden. Je kunt daarom een 
onbeperkt aantal revisies maken. De eerste keer dat een checklistonderdeel beantwoord 
wordt maakt het systeem de eerste revisie. Volgende revisies worden handmatig gekozen om 



 

 45  

te voorkomen dat het systeem onnodige revisies genereert. Alleen in de laatste revisie zijn 
aanpassingen mogelijk, afgesloten revisies zijn niet meer te wijzigen. 
 

• Open een checklistonderdeel. 

• Klik op de plusknop  bij Revisies en kies Ja om een nieuwe revisie te maken. 

• Selecteer een antwoord (dat mag een ander antwoord zijn, maar ook hetzelfde als bij 
de vorige revisie). 

• Voeg desgewenst een nieuwe onderbouwing toe (zie ‘De checklist invullen: 
onderbouwingen’. 
De revisies worden grafisch weergegeven. 

 

 
 

 Door op een revisienummer te klikken zijn het antwoord en de onderbouwingen en bestanden 
behorende bij die revisie terug te zien. 
 

 Bij de laatste revisie kun je de datum en de tijd nog aanpassen. 
 

De checklist invullen: onderbouwingen 
Om een antwoord op een checklistonderdeel toe te lichten zijn onderbouwingen ideaal. Per 
revisie kun je zoveel onderbouwingen toevoegen als nodig. Een onderbouwing kan bestaan uit 
(standaard) teksten en (grafische) bestanden. 
 

• Open een checklistonderdeel. 

• Selecteer onder Onderbouwingen een Soort uit de lijst. Dit is standaard Toelichting, 
maar je kunt ook één van de andere opties uit de lijst selecteren. 

 

 
 

• Typ in het vak Tekst de gewenste onderbouwing of verantwoordingstekst, of: 

• Klik op de knop Standaardteksten om een eerder gemaakte standaardtekst te 
selecteren. De tekst wordt ingevoegd in het tekstvak. Zie ‘Standaardteksten’ hieronder 
voor meer uitleg. 

• Wijzig indien nodig de datum of tijd. 
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• Als het nodig is een bestand toe te voegen, klik dan bij Bestand op de knop Selecteren. 
Selecteer een bestand dat al in het systeem aanwezig is of klik op Toevoegen om een 
nieuw bestand te uploaden. Dit kan ook een foto zijn die met een mobiel apparaat 
wordt genomen. 

• Klik tot slot op de knop Toevoegen. 
De onderbouwing wordt toegevoegd aan de lijst met onderbouwingen voor deze 
revisie. 

 
 Het is mogelijk om alleen een bestand toe te voegen zonder tekst te gebruiken. Gebruik in dat 

geval direct de knop Selecteren, selecteer het bestand en klik daarna op Toevoegen. 
 

Standaardteksten 
Tijdens het maken van een onderbouwing kan in plaats van eigen tekst ook een standaardtekst 
gekozen worden. Deze komt dan in het vak Tekst te staan. Het gebruik van standaardteksten 
voorkomt foutieve invoer en versnelt het proces. Het is wel noodzakelijk dat de 
standaardteksten vooraf gemaakt zijn. Er zijn drie soorten standaard teksten: teksten die door 
BRIS beschikbaar worden gesteld, teksten die door de organisatie zijn gemaakt, en eigen 
teksten die eerder in de eigen projecten zijn gebruikt. 
 

• Klik tijdens het toevoegen van een onderbouwing aan een checklistonderdeel op de 
knop Standaardteksten. 
Een venster verschijnt. 

 

 
 
Onder Herkomst is te zien dat in dit geval alle standaardteksten voor onderbouwingen worden 
getoond. 
 

• Met het selectievakje Standaardteksten BRIS worden alleen de teksten van BRIS 
getoond. 
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• Met het selectievakje Standaardteksten binnen projectlicentie worden alleen de 
teksten getoond die binnen de organisatie zijn gemaakt (te zien voor iedereen die 
dezelfde projectlicentie gebruikt). 

• Met het selectievakje Overige standaardteksten worden de teksten getoond die 
eerder in onderbouwingen binnen de licentie zijn gebruikt.  

 
 Het laatst gebruikte filter wordt opgeslagen in het gebruikersprofiel. De volgende keer dat de 

Standaardteksten opgeroepen worden, is deze automatisch ingevuld. 
 
Standaard zijn de onderbouwingen gefilterd op de ingevulde soort en op de gekozen 
antwoordsoort. In de afbeelding is bij het invullen van de onderbouwing al gekozen voor de 
soort ‘Toelichting’ en valt het antwoord onder het soort ‘Voldoet niet’. (Het werkelijke 
antwoord kan anders zijn, bijvoorbeeld ‘Nee’, maar het soort is ‘Voldoet niet’.) 
Hierdoor worden de getoonde standaardteksten gefilterd op deze soorten, zoals ook in de 
tabel te zien is. 
 

• Verwijder het vinkje bij Soort uit om teksten voor alle onderbouwingssoorten te zien, 
bijvoorbeeld Maatregel, Toelichting of Gebrek. 

• Verwijder het vinkje bij Antwoordsoort om ook teksten voor andere antwoordsoorten 
te zien, bijvoorbeeld Voldoet of Niet van toepassing. 

• Verwijder indien aanwezig het vinkje bij het Bouwbesluitartikel om ook 
standaardteksten van andere artikelen te zien. 

 
In de tabel kunnen op de gebruikelijke manier filters worden toegepast. Dit is wat omslachtig, 
zeker op een mobiel apparaat, en daarom is boven in het venster een zoekvak gemaakt. 
 

• Typ in het zoekvak een woord dat in de standaardtekst moet voorkomen en druk op 
Enter of klik op het loepje. 
Alleen de standaardteksten waarin dit woord voorkomt worden getoond. 
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 Gebruik het kruisje in het zoekvak om het zoeken te annuleren. 
 

• Klik op de knop Selecteren om de standaardtekst te kopiëren naar het vak Tekst van 
de onderbouwing. 

• Vergeet niet om de ingevulde onderbouwing toe te voegen met de knop Toevoegen. 

• Als je geen standaardtekst wilt toevoegen kun je het venster sluiten met de knop OK 
onderin of met het kruisje rechtsboven. 

 
 Lees hoe je eigen standaardteksten maakt in het hoofdstuk ‘Standaardteksten’. 

 

Onderbouwingen wijzigen 
Onderbouwingen van de huidige revisie kunnen nog worden aangepast, bijvoorbeeld omdat 
de tekst snel op een mobiel apparaat is ingevoerd en fouten bevat. Ook het bestand bij de 
onderbouwing kan nog worden vervangen. 
 

• Open een checklistonderdeel. 

• Open de onderbouwing die aangepast moet worden door op de tekst in de tabel te 
klikken. 
Een scherm toont alle informatie van deze onderbouwing. 

• Voer desgewenst andere tekst in, verander de soort, datum en tijd of selecteer een 
ander bestand. De knop Herstellen verwijdert het bestand uit de onderbouwing. 
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• Klik op de knop Opslaan om de gewijzigde onderbouwing te bewaren. 
 

 De knop Verwijderen verwijdert de onderbouwing inclusief alle tekst. 
 

De checklist invullen: bestanden 
Behalve onderbouwingen, die samen met de tekst een afbeelding kunnen bevatten, zijn ook 
losse bestanden te koppelen aan een vraag. Voeg altijd een bestand toe aan de onderbouwing 
om een situatie te verduidelijken, bijvoorbeeld waarom iets niet voldoet. De bestanden waar 
we het hier over hebben horen niet bij een onderbouwing of een revisie. Zij zijn alleen 
gekoppeld aan het checklistonderdeel, bijvoorbeeld om de vraag te verduidelijken. 
 

• Open een vraag. 

• Klik bij Onderbouwingen op het tabblad Bestanden. 
Alle bij de vraag aanwezige bestanden worden in een tabel getoond. 

• Klik op de knop Bestanden uploaden en kies één of meer nieuwe bestanden, of sleep 
bestanden naar het vak Bestanden toevoegen. 
Het bestand of de bestanden worden toegevoegd aan de lijst. 

• Klik indien nodig op de knop Verwijderen bij een bestand om het uit te lijst te 
verwijderen. 
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 Om een bestaand bestand te vervangen, bijvoorbeeld door een nieuwere of betere foto, klik je 
op de miniatuur om het scherm voor dit bestand te openen. Klik dan op Bestand uploaden en 
vervangen en voeg het nieuwe bestand toe, of sleep het naar het vak Bestand vervangen. 
 

Aantekeningen op afbeeldingen 
Via een grafische plugin staat BRIStoets het maken van aantekeningen op afbeeldingen of 
foto’s toe. Aantekeningen kunnen alleen gemaakt worden op bestanden die onderdeel 
uitmaken van een onderbouwing en op bestanden die worden ondersteund voor deze 
functionaliteit. Op dit moment zijn dat de volgende bestanden: .jpg, .png en .gif. 
 

• Open een vraag. 

• Open de onderbouwing waar de afbeelding bij hoort door op de tekst in de tabel te 
klikken. 
Een scherm toont alle informatie van deze onderbouwing. 

• Klik op de knop Aantekeningen. 
De afbeelding verschijnt in een nieuw kader. 

• Kies Lijn om lijnen te tekenen of Polygoon om een veelhoek te tekenen. Rechte lijnen 
worden getekend als de optie Vrij tekenen uit staat. Is deze aangevinkt, dan zijn 
complexe lijnen mogelijk. 

• Met de knop Aantekeningen verwijderen worden alle getekende lijnen en vormen 
ineens verwijderd. 

• Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen te bewaren. 
Getekende lijnen en vormen worden als laag bij de afbeelding bewaard. 
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 Gebruik om te tekenen bij voorkeur een muis, of een stylus voor een aanraakscherm. 
 

De checklist invullen: locaties 
Sinds versie 1.4 is het mogelijk om een checklistonderdeel één of meer locaties te geven. Dit 
moet wel in de licentie worden geactiveerd. De hieronder beschreven mogelijkheden gelden 
dus alleen voor organisaties die specifiek gebruik willen maken van locaties en dat bij BRIS 
hebben laten activeren. 
 
Locaties zijn bedoeld om meer specifiek te kunnen toetsen. Bijvoorbeeld: een bouwwerk heeft 
twee liftschachten, één op het noorden en één op het zuiden. Door deze als locaties toe te 
voegen kan een vraag worden beantwoord per locatie. Het kan zijn dat de ene liftschacht 
voldoet en de andere niet. Ook revisies, onderbouwingen en bestanden zijn specifiek voor die 
locatie. 
 
Als de mogelijkheid voor jouw licentie is geactiveerd zie je bij elk checklistonderdeel een 
standaard locatie, te herkennen aan het tabblad boven de antwoordmogelijkheden. De 
standaardnaam is [Locatie]. 
 

• Open een checklistonderdeel. 
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• Klik op het penpictogram achter de tabnaam om de locatienaam te wijzigen. 

• Typ de gewenste naam in het venster en klik op OK. 
 

 
 

• De naam van het tabblad is veranderd in de opgegeven locatienaam. 

• Typ de naam voor een nieuwe locatie in het tekstvak Nieuwe locatie en klik dan op de 

plusknop  . 
 

 
 
Een nieuw tabblad wordt gemaakt. Het krijgt de ingevoerde locatienaam. 
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• Beantwoord de vraag voor elke locatie. 
 

 Revisies, onderbouwingen en toegevoegde bestanden vallen onder de gekozen locatie. Het 
kan dus zijn dat de ene locatie één revisie heeft en geen onderbouwingen, en de andere 
bijvoorbeeld drie revisies en een onderbouwing. 
 

 De kleurcode voor het antwoord wordt gebaseerd op de meest negatieve beoordeling. In dit 
voorbeeld is het blokje voor ‘Lid 1’ rood omdat voor de locatie Noord ‘Voldoet’ (groen) is 
ingegeven, maar voor de locatie Zuid ‘Voldoet niet’ (rood). 

 
 In de checklist zijn de locaties zichtbaar onder elk onderdeel. Als een locatie (ofwel tabblad) 

niet is benoemd, wordt geen naam getoond. 
 

 
  



 

 54  

Rapportage 
 
Het maken van een rapportage gebeurt door het genereren van een pdf- of Word-bestand. De 
rapportage kan vanaf versie 1.3 worden aangemaakt op verschillende niveaus, dus niet meer 
alleen bij de checklist. 
 

• Ga vanuit het project via de navigatiebalk naar Rapportagetaken 
of: 

• Ga vanuit het deelproject via de navigatiebalk naar Rapportagetaken 
of: 

• Ga vanuit de checklist via de navigatiebalk naar Rapportagetaken 
Een scherm toont bovenin de opties om een rapportagetaak toe te voegen (te 
starten), en onderin eventuele recent gemaakte rapportages. 

 

 
 
Als het scherm Rapportagetaken wordt geopend vanuit een checklist ontbreekt de 
mogelijkheid om checklists te selecteren (de eerste kolom in de afbeelding). Het 
rapport wordt dan gemaakt voor de huidige checklist. 
Als het scherm Rapportagetaken wordt geopend vanuit een project of deelproject zijn 
drie kolommen zichtbaar. 

• Selecteer in de kolom Checklists de checklists die moeten worden opgenomen in de 
rapportage. 

• Selecteer in de kolom Instellingen de gewenste instellingen: 
 

Instellingen Opties 

Afbeelding voorblad Kies uit Project, Logo of Geen. Bij Project wordt de 
projectafbeelding gebruikt, bij Logo een door de 
beheerder ingesteld bedrijfslogo, bij Geen verschijnt 
geen afbeelding op het voorblad. 
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Inhoudsopgave Kies uit Verkort, Volledig of Geen. Een verkorte of 
volledige inhoudsopgave wordt opgenomen, of geen 
inhoudsopgave. 

Volgorde Kies uit Checklist of Antwoord optie. Het rapport 
gebruikt de volgorde van de checklistvragen, of 
groepeert op antwoordstatus als Voldoet of Voldoet 
niet. 

Bouwbesluittekst Kies uit Geen, Geïntegreerd of Bijlage. Bij Geïntegreerd 
wordt de Bouwbesluittekst in de rapportage zelf 
opgenomen, bij Bijlage komen de Bouwbesluitteksten in 
een bijlage achteraan het rapport. 

Revisies Kies uit Actueel of Datum. Actueel gebruikt de laatste 
revisie, bij Datum verschijnen datumvelden waarin je 
een start- en einddatum kunt opgeven. Alle revisies die 
binnen dit datumbereik vallen, dus ook historische, 
worden in de rapportage opgenomen. 

Neem overzicht 
projectbestanden op 

Een overzicht van de in het project toegevoegde 
bestanden wordt opgenomen. 

Neem checklistomschrijving op De omschrijving van de checklist wordt opgenomen. 

Neem revisie informatie op Bij elk antwoord wordt getoond wie het antwoord 
gegeven heeft, op welke datum en tijd het antwoord 
gegeven is en de hoeveelste revisie het betreft. 

Neem toetsniveau op Het toegepaste toetsniveau en het toetsniveau volgens 
de toetsmatrix wordt opgenomen. 

Neem onderbouwing op Onderbouwingen die zijn toegevoegd aan een antwoord 
worden opgenomen in het rapport. 

Neem matrixinformatie op Informatie over de gebruikte matrix wordt opgenomen 
in het rapport. 

Neem locaties op Namen van locaties (indien aanwezig) worden 
opgenomen in het rapport. 

 

• Selecteer in de kolom Onderdelen de gewenste instellingen: 
 

Onderdelen Opties 

Neem alle onderdelen op (ook 
niet-beantwoorde onderdelen) 

Als deze optie is aangevinkt worden alle antwoordtypen 
opgenomen, ook de vragen die niet beantwoord zijn. 

Neem alleen 
checklistonderdelen op die zijn 
beantwoord met onderstaande 
type(s) 

Maak een keuze uit de antwoordtypen die je wilt 
opnemen in het rapport. Dat kunnen bijvoorbeeld alle 
vragen zijn die zijn beantwoord met ‘Voldoet niet’, of 
‘Aandachtspunt’, of een combinatie. 

 

• Klik op de knop Toevoegen om een taak in het systeem klaar te zetten. 

• Als de taak klaar is verschijnt een link onder Rapportagetaken. Download het 
gewenste bestandstype (PDF of Word). 
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 De laatst gebruikte instellingen en onderdelen worden opgeslagen in het gebruikersprofiel. De 
volgende keer dat naar Rapportagetaken wordt genavigeerd, zijn deze automatisch gekozen.  
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Gebruikers en rechten 
 
BRIStoets beschikt over een eigen database ‘in de cloud’ waar de gebruikersnamen en 
wachtwoorden van alle gebruikers van het systeem worden opgeslagen. Er worden nog een 
paar dingen opgeslagen, zoals schermnaam, taal, deskundigheden, e.d. 
 
Het is noodzakelijk dat een nieuwe gebruiker zich éénmalig registreert. Hij of zij komt daarmee 
in de database en kan aan de slag. 
 

KennisID 
KennisID is een authenticatiesysteem voor kennisproducten van ISSO en BRIS. Het zorgt ervoor 
dat je met één gebruikersnaam en wachtwoord automatisch bent ingelogd op alle aangesloten 
systemen. Bovendien kan een licentie op BRIStoets worden gekoppeld aan een KennisID 
profiel. 
 
Een licentie is nodig om bepaalde dingen in BRIStoets te mogen doen. Bijvoorbeeld projecten 
of checklists aanmaken of andere gebruikers toevoegen. 
 
In tegenstelling tot andere producten van BRIS is het voor BRIStoets niet noodzakelijk om een 
KennisID account te hebben. Toch kan KennisID voor alle medewerkers van de organisatie 
gebruikt worden: iedereen met een KennisID account kan razendsnel inloggen in BRIStoets. Als 
je al geregistreerd en ingelogd bent als gebruiker in BRIStoets kun je je KennisID account 
koppelen: 
 

• Klik rechts op je schermnaam en kies Accountbeheer. 

• Ga in de navigatiebalk naar Beveiliging. 

• Klik bij Externe inlogmogelijkheden op Beheren. 

• Klik onder Meer logins registreren op KennisID. 
Mogelijk moet je inloggen met je KennisID account. Daarna verschijnt KennisID als 
geregistreerd inlogsysteem aan de linkerkant van dit scherm. 

 

Rechten 
In BRIStoets worden rechten uitgedeeld op een ‘rechtbaar onderdeel’, zoals een project, en in 
principe alles daaronder. De mogelijke rechten die een gebruiker heeft zijn hieronder van laag 
naar hoog opgesomd: 
 

BRIStoets rechten Mogelijkheden voor het onderdeel 

Geen Gebruiker wordt bij het onderdeel en alle onderliggende 
onderdelen direct verwijderd. 

Lezen Je kunt het onderdeel zien en openen. Maar geen wijzigingen 
maken, nieuwe onderdelen toevoegen of onderdelen 
verwijderen. Een gebruiker met het recht Lezen mag ook geen 
nieuwe gebruikers toevoegen. 

Schrijven Je kunt bestaande invoergegevens wijzigen, maar geen 
nieuwe onderdelen maken of verwijderen. Andere gebruikers 
mogen worden uitgenodigd met als recht Lezen of Schrijven. 

Maken Nieuwe onderdelen aanmaken en bewerken en zelf gemaakte 
onderdelen verwijderen.  
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Een gebruiker met het recht Maken mag andere gebruikers 
uitnodigen en deze het recht Lezen, Schrijven of Maken 
toekennen. 

Verwijderen Een gebruiker met dit recht mag onderdelen aanmaken en 
bewerken, maar ook verwijderen (zelfs van anderen). Andere 
gebruikers mogen worden toegevoegd aan of verwijderd uit 
projecten. 
Een gebruiker met dit recht mag andere gebruikers toevoegen 
en hen het recht Lezen, Schrijven, Maken of Verwijderen 
toekennen. 

 
Geen is het laagste recht en Verwijderen het hoogste. Iemand die een hoger recht heeft bezit 
automatisch ook de lagere rechten. Dus iemand met het recht Verwijderen kan automatisch 
ook Lezen, Schrijven en Maken. Iemand met het recht Schrijven kan ook lezen, maar niet 
Maken of Verwijderen. 
 
Rechten gelden op onder meer dossiers, deelplannen, checklists, checklistvragen, bestanden 
en meer. Iemand met hogere rechten kan anderen rechten op een onderdeel geven of 
ontnemen. Je kunt iemand die hogere rechten heeft dan jou geen rechten ontnemen. 
 
Voor het invullen van checklists worden apart rechten uitgegeven. Hierdoor is het mogelijk om 
iemand rechten te geven om wel gegevens aan projecten toe te voegen, maar niet om een 
checklist in te vullen. Andersom kan natuurlijk ook.  
 

 Als je een checklist moet invullen en dat lukt niet wegens onvoldoende rechten, neem dan 
contact op met de projectverantwoordelijke. 
 

 In deze gebruikershandleiding is bij ‘Een nieuw project maken’ veel informatie te vinden over 
rechten in relatie tot een project. 
 

Notificatie 
Vanaf BRIStoets 1.1 is ingebouwd dat een gebruiker een e-mailbericht krijgt wanneer rechten 
binnen een project zijn gewijzigd. Stel dat een projectverantwoordelijke een toetser rechten 
geeft binnen een nieuw project, of bijvoorbeeld bestaande rechten verruimt, dan zal die 
toetser een e-mail krijgen met o.a. de projectnaam en het (nieuwe) recht.  
 

Overerving 
Op elk niveau in BRIStoets kunnen rechten worden toegekend. Deze worden automatisch 
doorgevoerd naar onderliggende niveaus. Het is niet mogelijk om een gebruiker een lager 
recht in de hiërarchie te geven dan al is toegekend op een hoger niveau. 
 
Heeft een gebruiker het recht Schrijven op een bepaald niveau, dan kan deze alleen nog het 
recht Maken of Verwijderen krijgen op dat niveau en alles daaronder. Maar niet meer het 
recht Lezen. 
 

 Om de overerving van rechten beter te begrijpen kun je denken aan een loper van een gebouw 
(sleutel voor alle kamers). Stel dat je iemand de loper geeft. Hij of zij heeft daarmee het recht 
om alle kamers in een gebouw te openen. Het is dan niet meer mogelijk om de toegang tot 
een bepaalde kamer te ontzeggen. 
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Rechten op een onderdeel bekijken 
Vanaf BRIStoets 1.3.2 is het mogelijk te bekijken hoe een gebruiker de rechten op een 
onderdeel heeft verworven. Het is daarmee gemakkelijker om te zien waar die rechten zijn 
uitgedeeld en waar in het programma rechten kunnen worden beperkt of uitgebreid. 
 

• Open een project. 

• Ga naar een onderdeel: selecteer bij de Deelprojecten bijvoorbeeld een deelproject. 

• Gebruik de navigatiebalk om de Gebruikers hiervan te bekijken. 
De tabel Gebruikers toont wie welke rechten hebben op dit onderdeel, in dit geval dit 
deelproject. 

 

 
 

• Klik op de gele knop met drie puntjes bij een gebruiker. 
Een venster toont de rechtenstructuur. 

• Bestudeer de structuur en klik op OK om het venster te laten verdwijnen. 
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De gebruiker René heeft de rechten 
op het project en het deelproject 
daarbinnen verworven vanwege de 
rechten die hij heeft binnen de 
projectlicentie. 
 
Door te klikken op één van de groene 
onderdelen, navigeer je direct naar 
dat betreffende onderdeel. Daar kun 
je de rechten van de gebruiker 
aanpassen. 
 
Een gebruiker minder rechten geven? 
Doe dat op het hoogste niveau 
waarop hij of zij die rechten heeft 
verworven. In dit voorbeeld dus bij de 
projectlicentie. 
 
  

 

De gebruiker Remco heeft alleen 
rechten gekregen op het deelproject 
‘Bovenverdieping’. 
 
Zijn rechten wijzig je dus in het 
deelproject ‘Bovenverdieping’. 

 
 

 Bedenk dat een gebruiker rechten kan hebben op elk onderdeel van BRIStoets, tot zelfs het 
niveau van een checklist of een vraag binnen een checklist. Volgens het principe van 
overerving (zie hierboven) kun je een gebruiker geen eerder verleende rechten ontnemen. 
Maar het is wel mogelijk een gebruiker die geen rechten heeft op de hele checklist, toch 
rechten te geven op een onderdeel daarvan. Zoals Hoofdstuk 6 in de afbeelding hieronder: 
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Cases 
Voor meer inzicht in gebruikersrechten volgt een drietal cases. 
 

Case 1 – iedereen in mijn organisatie mag alles zien en invullen 
In dit voorbeeld maak je een project voor een kleine organisatie waarbij er onderling veel 
vertrouwen is en de kans op fouten klein is. Ook externe deskundigen, zoals toetsers of 
toezichthouders, worden vertrouwd. 
 
Kees is de projectverantwoordelijke voor alle projecten binnen Klein B.V. Hij gebruikt KennisID 
om in te loggen in BRIStoets, want aan zijn KennisID account is een licentie op BRIStoets 
gekoppeld. Daardoor heeft Kees alle rechten om projecten en checklists te maken en te 
verwijderen. 
Peter en Patrick zijn toetsers. Zij gebruiken de projecten die Kees maakt. 
Djuna is een externe deskundige. Zij beantwoordt specifieke vragen in de checklists. 
 

• Kees geeft de gebruikers onderstaande rechten op het project (en alles eronder) en 
checklists (dit heet het checklist invulrecht). 

 

Medewerker Taak Recht op project Checklist invulrecht 

Kees Projectverantwoordelijke Verwijderen Verwijderen 

Peter Toetser Maken Maken 

Patrick Toetser Maken Maken 

Djuna Externe deskundige Lezen Maken 

 

• Iedereen heeft het recht Maken omdat ze dan gemakkelijk projectgegevens kunnen 
aanpassen of bestanden uploaden. Bovendien kan iedereen vragen in de checklists 
beantwoorden en onderbouwingen toevoegen. 

• Voor de externe deskundige is een uitzondering gemaakt. Die krijgt het recht Lezen op 
het project (en de deelprojecten) omdat het niet logisch is dat zij de projectgegevens 
van een opdrachtgever mag wijzigen. 

 

Case 2 – bewust rechten uitdelen 
In dit voorbeeld wordt een strakkere regie aangehouden. Alleen de verantwoordelijke en 
administratief personeel mogen projectgegevens aanpassen en daaraan nieuwe onderdelen 
toevoegen, zoals bestanden. Toetsers en toezichthouders mogen geen projectgegevens 
aanpassen maar wel checklists invullen. 
 
Jim is de projectverantwoordelijke voor een specifiek project binnen Groot B.V. Hij gebruikt 
KennisID om in te loggen in BRIStoets, want aan zijn KennisID account is een licentie op 
BRIStoets gekoppeld. Daardoor heeft Kees alle rechten om projecten en checklists te maken en 
te verwijderen. 
Anke is administratief medewerkster. Zij ondersteunt de organisatie in het gebruik van 
BRIStoets en gebruikt het programma ook via een licentie. 
Pjotr en Piet zijn toetsers. Zij beantwoorden vragen in het project. 
Charlotte werkt aan andere projecten, maar heeft geen rol in dit project. 
Hub is een externe deskundige. Hij beantwoordt specifieke vragen in de checklists. 
 

• Anke of Jim geven de gebruikers onderstaande rechten op het project (en alles 
eronder) en checklists (dit heet het checklist invulrecht). 
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Medewerker Taak Recht op project Checklist invulrecht 

Jim Projectverantwoordelijke Verwijderen Verwijderen 

Anke Administratief medewerkster Verwijderen Lezen 

Peter Toetser Lezen Maken 

Patrick Toetser Lezen Maken 

Hub Externe deskundige Lezen Maken 

Charlotte Medewerkster Lezen Lezen 

 
Iedereen in de organisatie mag de projecten en checklists zien, dus ook Charlotte. Maar alleen 
mensen die ook daadwerkelijk vragen in het project beantwoorden hebben het recht Maken 
op de checklists. Ze hebben alleen leesrechten op het project, omdat zij geen wijzigingen 
hoeven aan te brengen. Desgevraagd doet Anke dat. 
 

Case 3 – externe deskundigen mogen checklistonderdelen invullen 
In dit voorbeeld gelden soortgelijke rechten als bij Case 2, met het verschil dat externe 
deskundigen niet alle checklistvragen mogen beantwoorden. Stel dat je een metselaar of 
stukadoor vraagt om te controleren of de muren wel netjes zijn afgewerkt. Die persoon moet 
dan geen vragen gaan beantwoorden over andere onderwerpen. 
 

Medewerker Taak Recht op project Checklist invulrecht 

Henk Stukadoor Lezen Lezen 

 
Henk krijgt hier het recht Lezen op het project en op de checklist. Wijzigingen aanbrengen kan 
hij nergens. Maar voor specifieke vragen worden de rechten verruimd: 
 

• Ga naar het project of deelproject. 

• Open de checklist. 

• Kies Onderdelen en open de gewenste vraag. 

• Kies Gebruikers en stel de rechten van Henk voor deze vraag in (checklist invulrecht op 
Maken). 
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De rechten op een checklistvraag 
werken als volgt: 
 
Lezen: de vraag kan niet worden 
beantwoord. 
 
Schrijven: de vraag kan worden 
beantwoord en er wordt een revisie 
gemaakt. Onderbouwingen of 
bestanden toevoegen is niet mogelijk. 
 
Maken: als schrijven, maar nu kunnen 
onderbouwingen en bestanden 
worden toegevoegd. 
Het blok Toevoegen is dan ook 
zichtbaar. 

 
 

Deskundigheden 
Een gebruiker van BRIStoets kan in het account aangeven over welke deskundigheden hij of zij 
beschikt. Deze komen later in beeld bij het definiëren van een project, waarna de 
projectverantwoordelijke kan besluiten deze over te nemen of andere deskundigheden uit te 
delen.  
Gebruikers stellen hun deskundigheden als volgt in: 
 

• Klik rechtsboven op je schermnaam en kies Accountbeheer. 

• Ga in de navigatiebalk naar Instellingen. 

• Selecteer één of meer deskundigheden en klik op de knop Opslaan. 
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Deskundigheden in een project toewijzen 
Het is mogelijk dat gebruikers in hun account helemaal geen deskundigheden hebben gekozen.  
Dat is namelijk niet verplicht. Het kan ook zijn dat de projectverantwoordelijke vindt dat een 
gebruiker een onjuiste deskundigheid gekozen heeft of dat voor een bepaald project een 
andere deskundigheid nodig is. De deskundigheid of -heden bepalen hoe de checklist 
Bouwbesluit gefilterd wordt en zijn dus van belang voor een efficiënte werkwijze. 
 
Daarom is het vanaf BRIStoets 1.1 mogelijk om gebruikers binnen een project deskundigheden 
toe te wijzen, al dan niet op basis van wat zijzelf gekozen hebben. 
Dit zou een projectverantwoordelijke moeten doen. Het gaat als volgt: 
 

• Ga naar het project of deelproject. 

• Ga naar het menu Deskundigheid. 
De tabel toont de gebruikers, waarbij de (standaard) derde kolom de via de 
accountinstellingen zelf ingevulde deskundigheden weergeeft. In de vierde kolom is 
een knop met een instellingenpictogram opgenomen. Hiermee kunnen 
deskundigheden – alleen voor dit project – worden toegewezen. 
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• Klik op de knop met het instellingenpictogram. 
Een venster wordt geopend. 
 

 
 

• Selecteer de deskundigheden voor deze gebruiker in dit project en klik op de knop 
Opslaan. 

 
Wanneer een gebruiker in diens accountinstellingen al deskundigheden had aangegeven, dan 
wordt dit onder in het venster vermeld. De knop Gebruiken die dan zichtbaar is maakt het 
mogelijk deze deskundigheden snel over te nemen. 
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 Bedenk dat eventuele deskundigheden in het account van de gebruiker via deze werkwijze 
volledig overschreven kunnen worden. Een gebruiker kan aangegeven hebben dat hij 
deskundig is op de gebieden Algemeen Bouwkundig en Bouwfysica. Maar in dit project kan aan 
hem de deskundigheid Constructief worden toegewezen. 
De checklist Bouwbesluit die binnen dit project gebruikt wordt, zal voor deze gebruiker dan 
worden gefilterd op de onderdelen voor Constructief, zodat hij of zij deze eenvoudig kan 
toetsen. 
 

Licentiebeheer 
BRIStoets kent vanaf de versie 1.3 rechten op licentiebeheer. Dit onderdeel is te vinden via 
Licentie in het menu Beheer. Dit onderdeel is enkel te zien door gebruikers die hier rechten op 
hebben. 
 

 
 
Degene die rechten op het licentiebeheer heeft, heeft de volgende mogelijkheden: 

• Een bedrijfslogo toevoegen aan de licentie, die gebruikt kan worden in rapportages 

• Gebruikers rechten geven op de volgende onderdelen: 
o Licentiebeheer 
o Alle projecten binnen de licentie 
o Alle checklists binnen de licentie 
o Alle checklistmatrices binnen de licentie 
o Alle standaardzinnen binnen de licentie 

 
Gebruikers die toegang tot een licentie hebben, kunnen afhankelijk van de licentie, zelf 
projecten, checklists, checklistmatrices en standaardzinnen aanmaken. Ook kunnen zij hun 
eigen projecten, checklists, checklistmatrices en standaardzinnen aanpassen of verwijderen. 
Zij kunnen echter geen projecten, checklists, checklistmatrices en standaardzinnen van 
collega’s zien, aanpassen of verwijderen, tenzij een collega specifieke rechten heeft 
toegekend. 
 
De licentiebeheerder heeft vanaf BRIStoets 1.3 de mogelijkheid om collega’s rechten te geven 
op al deze onderdelen binnen de licentie. 
Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld alle collega’s rechten te geven op alle projecten 
binnen de licentie, zodat werk eenvoudig overgenomen kan worden. 
 

 BRIS stelt de rechten in van de eerste beheerder. Die kan vervolgens zelf andere gebruikers de 
juiste rechten geven. Neem contact op met BRIS als je gebruik wilt maken van Licentiebeheer, 
zodat wij de beheerder rechten kunnen geven. 
 

Bedrijfslogo toevoegen 
Via Beheer, Licentie wordt licentie-informatie verkregen en kan een bedrijfslogo worden 
toegevoegd. Dit logo kan daarna worden gebruikt in rapportages. 
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• Klik in het menu op Beheer. 

• Kies Licentie (als je dat niet ziet, heb je niet de juiste rechten). 
Het scherm Licentie verschijnt. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden.  

• Voeg een logo toe. 

• Ga nu in de navigatiebalk naar Algemeen. 

• Gebruik de knop Selecteren om een eerder toegevoegd logo te kiezen. 
Het logo wordt getoond en is beschikbaar in rapportages. 

 

Licentierechten toekennen 
Via Beheer, Licentie kunnen rechten op het licentiebeheer aan gebruikers worden toegekend.  
 

• Klik in het menu op Beheer. 

• Kies Licentie (als je dat niet ziet, heb je niet de juiste rechten). 
Het scherm Licentie verschijnt. 

• Ga in de navigatiebalk naar Gebruikers. 

• Voer het e-mailadres van de gebruiker in, kies het juiste rechtenniveau en klik op 
Toevoegen. 

 

Overige rechten toekennen 
Via Beheer, Licentie kunnen rechten op projecten, checklists, checklistmatrices en 
standaardzinnen aan gebruikers worden toegekend.  
 

• Klik in het menu op Beheer. 

• Kies Licentie (als je dat niet ziet, heb je niet de juiste rechten). 
Het scherm Licentie verschijnt. 

• Ga in de navigatiebalk naar Rechten. 
 
Onderstaand scherm verschijnt. Via dit scherm kunnen rechten op de afzonderlijke 
onderdelen worden toegekend aan gebruikers. 
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Klik per onderdeel op Rechten om gebruikers toe te voegen en rechten te geven. Via Logboek 
worden alle aangebrachte wijzigingen per onderdeel getoond. 
 

Onderdeel Toelichting Recht Checklistinvulrecht 

Projecten Geeft gebruikers rechten 
op alle projecten binnen 
de licentie. 

Heeft betrekking 
op algemene 
projectgegevens. 

Heeft betrekking op 
de inhoudelijke 
checklist(s). 

Checklists Geeft gebruikers rechten 
op alle eigen gemaakte 
checklists binnen de 
licentie. 

Checklists 
kunnen beheren 
en checklists 
kunnen  
selecteren 
binnen 
(deel)projecten. 

N.v.t. 

Standaardteksten Geeft de gebruikers 
rechten op alle eigen 
gemaakte 
standaardteksten binnen 
de licentie. 

Standaardteksten 
beheren. 

N.v.t. 

Checklistmatrices Geeft gebruikers rechten 
op alle eigen gemaakt 
(organisatie)matrices 
binnen de licentie. 

Checklistmatrices 
beheren. 

N.v.t. 
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Case 1 – iedereen in mijn organisatie mag alle projecten zien en invullen 
In dit voorbeeld maak je een project voor een kleine organisatie waarbij er onderling veel 
vertrouwen is en de kans op fouten klein is. 
 
Kees is zowel de projectverantwoordelijke als ook de licentiebeheerder voor alle projecten 
binnen Klein B.V. Hij gebruikt KennisID om in te loggen in BRIStoets, want aan zijn KennisID 
account is een licentie op BRIStoets gekoppeld. Daardoor heeft Kees op alle licentie onderdeel 
rechten gekregen om projecten en checklists te maken en te verwijderen. 
Robert is door Kees aangesteld als licentiebeheerder voor alle projecten binnen Klein B.V. Hij 
gebruikt KennisID om in te loggen in BRIStoets, want aan zijn KennisID account is een licentie 
op BRIStoets gekoppeld. Daardoor heeft Robert op alle licentie onderdeel rechten gekregen 
om projecten en checklists te maken en te verwijderen. 
Peter en Patrick zijn toetsers. Zij gebruiken de projecten die Kees maakt. 
Djuna is een externe deskundige. Zij beantwoordt specifieke vragen in de checklists. 
 

• Kees geeft de gebruikers onderstaande rechten op het project (en alles eronder) en 
checklists (dit heet het checklist invulrecht). 

 

Medewerker Taak Project  Licentie 
project 
recht 

 

  Recht* Checklist 
invulrecht* 

Recht* Checklist 
invulrecht* 

Kees Projectverantwoordelijke 
Licentiebeheerder 

V V V V 

Robert Licentiebeheerder   V V 

Peter Toetser M M   

Patrick Toetser M M   

Djuna Externe deskundige L M   

* Rechtenniveaus: 

Geen 
Lezen  L 
Maken  M 
Schrijven  S 
Verwijderen V 

 

• Iedereen heeft het recht Maken (M) omdat ze dan gemakkelijk projectgegevens 
kunnen aanpassen of bestanden uploaden. Bovendien kan iedereen vragen in de 
checklists beantwoorden en onderbouwingen toevoegen. 

• Voor de externe deskundige is een uitzondering gemaakt. Die krijgt het recht Lezen op 
het project (en de deelprojecten) omdat het niet logisch is dat zij de projectgegevens 
van een opdrachtgever mag wijzigen. 

 
Case 2 – iedereen in mijn organisatie mag alle checklists binnen 
(deel)projecten selecteren 
In dit voorbeeld wordt een strakkere regie aangehouden. Alleen de projectverantwoordelijke 
en administratief personeel mogen projectgegevens aanpassen en daaraan nieuwe onderdelen 
toevoegen, zoals bestanden. Toetsers en toezichthouders mogen geen projectgegevens 
aanpassen maar wel checklists invullen. Nieuwe checklists die de projectverantwoordelijke 
maakt zijn door elke toetser of extern deskundige die specifieke vragen beantwoord 
beschikbaar. 
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Jim is de projectverantwoordelijke voor een specifiek project binnen Groot B.V. Hij gebruikt 
KennisID om in te loggen in BRIStoets, want aan zijn KennisID account is een licentie op 
BRIStoets gekoppeld. Daardoor heeft Jim alle rechten om projecten en checklists te maken en 
te verwijderen. 
Anke is administratief medewerkster. Zij ondersteunt de organisatie in het gebruik van 
BRIStoets en gebruikt het programma ook via een licentie. 
Pjotr en Piet zijn toetsers. Zij beantwoorden vragen in het project. 
Hub is een externe deskundige. Hij beantwoordt specifieke vragen in de checklists. 
Charlotte werkt aan andere projecten, maar heeft geen rol in dit project. 
 

• Anke of Jim geven de gebruikers onderstaande rechten op het project (en alles 
eronder) en checklists (dit heet het checklist invulrecht). 

 

Medewerker Taak Project  Licentie 
project 
recht 

 

  Recht* Checklist 
invulrecht* 

Recht* Checklist 
invulrecht
* 

Jim Projectverantwoordelijke 
Licentiebeheerder 

V V V V 

Medewerker Taak Project  Licentie 
checklist 
recht 

 

  Recht* Checklist 
invulrecht* 

Recht*  

Anke Administratief 
medewerkster 

V L L  

Peter Toetser L M L  

Patrick Toetser L M L  

Hub Externe deskundige L M L  

Charlotte Medewerkster L  L  

* Rechtenniveaus: 

Geen 
Lezen  L 
Maken  M 
Schrijven  S 
Verwijderen V 

 
Iedereen in de organisatie mag de projecten en checklists zien, dus ook Charlotte. Maar alleen 
mensen die ook daadwerkelijk vragen in het project beantwoorden hebben het recht Maken 
op de checklists. Ze hebben alleen leesrechten op het project, omdat zij geen wijzigingen 
hoeven aan te brengen. Desgevraagd doet Anke dat. 

  



 

 71  

Checklists maken 
 
Het zelf maken van checklists is in BRIStoets mogelijk wanneer je een daarvoor ingerichte 
licentie gebruikt. Het vereist echter wel kennis van zaken om de checklist goed in te delen, 
zodat de gebruikers er straks prettig mee omgaan. Er zijn mogelijk speciale licentie- en 
rechteninstellingen nodig voordat iemand een checklist kan maken. 
 
De stappen hieronder vereisen dat aan alle eisen op dit gebied is voldaan. Een geheel nieuwe 
checklist wordt als volgt gemaakt: 
 

• Ga naar het menu Beheer en kies Checklists (als je dat niet ziet, heb je niet de juiste 
rechten). 
Het scherm Checklists verschijnt. In de tabel staan de al gemaakte checklists. Onderaan 
zijn checklists te zien die geselecteerd kunnen worden. Zij zijn verdeeld in door BRIS 
geleverde checklists (op het tabblad Checklistwinkel) en Eigen checklists. Deze 
checklists gebruiken we nu niet, want we willen een geheel nieuwe checklist maken. 

 

 
 

• Voer bij Nieuwe checklist een naam in en klik op Toevoegen. 
De nieuwe checklist wordt toegevoegd aan de tabel. 

• Klik op de naam ervan. 
Het scherm Algemeen van de nieuwe checklist verschijnt. 

• Typ eventueel een omschrijving en selecteer een afbeelding. De afbeelding zal in 
tabellen verschijnen bij de checklistnaam. 
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• De vervolgkeuzelijst Inhoudstype wordt gebruikt om te bepalen waarvoor de checklist 
gebruikt wordt: vaak is dat het toetsen aan het Bouwbesluit 2012. 

• Vink Kopie maken toegestaan niet aan totdat de checklist klaar is. Als hier een vinkje 
staat is de checklist door gebruikers in projecten of deelprojecten te selecteren (er 
wordt dan een kopie van de checklist gegenereerd voor gebruik in dat project). 
Als deze optie nu al wordt aangevinkt bestaat de kans dat gebruikers een checklist 
kiezen waaraan nog gewerkt wordt. 

• De optie Geblokkeerd door beheerder is waarschijnlijk grijs en niet te kiezen. Deze 
optie wordt door BRIS gebruikt om door haar aangeboden checklists te blokkeren. 

• Gebruik de knop Aan om de optie Geblokkeerd aan te vinken. De checklist is nu 
geblokkeerd, waardoor niemand hem zomaar kan wijzigen (dus ook niet in een 
project). Maar jijzelf kunt de checklist ook niet meer wijzigen! Laat deze optie dus uit 
staan of gebruik een knop Uit om de blokkade op te heffen. 

• Gebruik de knop Opslaan om gemaakte aanpassingen of keuzen op te slaan. 
 

 Met de knop Verwijderen kan een hele checklist door iemand met voldoende rechten worden 
verwijderd. Dit is bijvoorbeeld handig als er een test checklist is gemaakt om te oefenen. 
 

Subchecklists 
Net zoals een project kan bestaan uit meerdere deelprojecten, kan een checklist bestaan uit 
meerdere subchecklists. Deze dienen om de checklist op te delen in overzichtelijke gebieden. 
Dat kan van alles zijn: exterieur en Interieur, een indeling in ruimten, of checklists voor 
deskundigheden als Brandveiligheid, Constructief en Installaties. 
Een redelijk eenvoudige checklist hoeft helemaal geen subchecklists te hebben. In dat geval 
kun je de stappen hieronder overslaan. 
 

• Ga in de navigatiebalk naar Subchecklists. 
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• Voer bij Nieuwe subchecklist een naam in en klik op Toevoegen. 
Het scherm Algemeen van de nieuwe subchecklist verschijnt. Doe eventuele 
aanpassingen en klik op Opslaan om die te bewaren. 

• Ga terug naar de hoofdchecklist (dit kan gemakkelijk door in het kruimelpad op de 
naam van de checklist te klikken)  
 

 
 

• Ga in de navigatiebalk opnieuw naar Subchecklists. 

• Voeg op dezelfde manier als hierboven het gewenste aantal subchecklists toe. 
 

Rechten 
Nu er een nieuwe checklist is, met eventuele subchecklists, is het mogelijk de rechten in te 
stellen. Deze worden automatisch doorgevoerd naar onderliggende niveaus. Dat wil zeggen 
dat een gebruiker die het recht heeft om vragen te beantwoorden in de checklist, dat recht 
ook heeft in de subchecklists. 
 
Rechten kunnen in onderliggende niveaus worden verruimd, maar niet beperkt. Heeft een 
gebruiker het recht Schrijven op de checklist, dan kan deze bijvoorbeeld in een subchecklist 
wel een hoger recht (Maken of Verwijderen) krijgen, maar niet het recht Lezen. 
Het is wel mogelijk een gebruiker alleen het recht Lezen te geven op de checklist en het recht 
Maken op één van de subchecklists. Of zelfs op een onderdeel binnen die subchecklist. 
 

• Klik in het menu op Checklistbeheer en selecteer de zojuist gemaakte checklist. 

• Ga in de navigatiebalk naar Gebruikers. 

• Voeg bij Nieuwe gebruiker gebruikers toe door hun naam of e-mailadres in te voeren 
(AutoAanvullen helpt om de volledige namen te vinden) en een recht voor deze 
checklist te selecteren. 

• Klik op de knop Toevoegen om elke nieuwe gebruiker toe te voegen. 
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Opdracht 
1. Open de checklist. 
2. Ga in de navigatiebalk naar Subchecklists. 
3. Open een subchecklist. 
4. Ga in de navigatiebalk naar Gebruikers. 
5. Controleer of de gebruikers in deze subchecklist dezelfde rechten hebben als in het 

bovenliggende niveau (de checklist). 
6. Welke andere rechten zijn in de tabel te kiezen? 

 
 Meer over rechten is te vinden in het hoofdstuk ‘Gebruikers en rechten’. 

 

Checklistonderdelen (vragen) 
De checklistonderdelen zijn bij een Bouwbesluitchecklist bijvoorbeeld de artikelen waaraan 
getoetst moet worden. In andere checklistsen kunnen het vragen zijn die beantwoord moeten 
worden. Het is belangrijk om te weten dat eerst de lege checklistonderdelen gemaakt worden. 
Daarna worden zij voorzien van opties ofwel antwoordmogelijkheden. De hiërarchie is als 
volgt: 
 

 

Checklist

Subchecklist

• Checklistonderdeel 1

• Antwoordmogelijkheid 1

• Antwoordmogelijkheid 2

• Antwoordmogelijkheid 3

• Checklistonderdeel 2

• Antwoordmogelijkheid 1

• Antwoordmogelijkheid 2
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Het maken van de checklistonderdelen gaat op de volgende manier: 
 

• Open de checklist of subchecklist. 

• Ga in de navigatiebalk naar Onderdelen. 

• Voer bij Nieuw checklist onderdeel de vraag in en klik op Toevoegen. 

• Herhaal dit voor een aantal checklistonderdelen. 
 

 
 
Het is mogelijk de volgorde van de onderdelen achteraf te wijzigen. Dat gebeurt in het tabblad 
Volgorde. 
 

• Ga naar het tabblad Volgorde. 

• Sleep een vraag naar de nieuwe positie. 
De volgorde wordt automatisch opgeslagen. 

 

 
 

 In een lange lijst is het misschien niet mogelijk het onderdeel direct naar de juiste positie te 
slepen. Probeer het dan in stappen te doen. Het helpt ook om de browser te laten uitzoomen, 
zodat er meer op het scherm past. De toetscombinatie Ctrl+-(minteken) laat de browser over 
het algemeen uitzoomen, Ctrl++ weer inzoomen, en Ctrl+0 herstelt de weergave naar 100%. 
 

Checklistopties (antwoordmogelijkheden) 
Er is nu een aantal checklistonderdelen gemaakt. Per onderdeel worden de 
antwoordmogelijkheden ingesteld. Begin dus bij de eerste vraag en voeg hieraan de 
antwoorden toe, ga naar de tweede vraag, enzovoort. De antwoordmogelijkheden kunnen 
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steeds verschillend zijn, zoals in het diagram hieronder, maar natuurlijk ook steeds hetzelfde. 
In het laatste geval zijn de antwoorden te kopiëren. 
 

 
 
Voer eerst alle checklistopties in voor de eerste vraag: 
 

• Open de eerste vraag door op de naam in de tabel Onderdelen te klikken. 

• Ga in de navigatiebalk naar Opties. 

• Voer een nieuwe antwoordmogelijkheid in en klik op Toevoegen. 

• Selecteer bij Soort de antwoordsoort, de opties zijn: 
o Voldoet 
o Voldoet niet 
o Niet van toepassing 
o Aandachtspunt 

Deze antwoordsoorten zijn gestandaardiseerd zodat in de projectvoortgang 
gemakkelijk te zien is wat er al voldoet en wat nog niet. De antwoordsoorten zorgen 
ook voor een standaardisering bij (toekomstige) managementinformatie. Probeer de 
eigen antwoordmogelijkheden zo goed mogelijk te koppelen aan de standaard 
antwoordsoorten van BRIStoets. 

• Gebruik de knop Opslaan in dit scherm om steeds alle wijzigingen te bewaren! 
 

Checklist

Subchecklist

• Voldoet de trap aan het Bouwbesluit en de veiligheidseisen?

• Voldoet

• Voldoet niet

• Geen idee

• Is de vrije hoogte boven de trap groter dan 2300 mm?

• Ja

• Nee
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Je kunt naar andere checklistonderdelen door terug te gaan naar de tabel Onderdelen en daar 
op de gewenste vraag te klikken. Maar er zijn ook knoppen Vorige en Volgende die veel 
gemakkelijker werken. 
 

• Ga naar de volgende vraag. 

• Maak hier nieuwe antwoordmogelijkheden, of gebruik de knop Kopieer antwoorden 
van vorige om alle opties van de voorgaande vraag over te nemen naar deze vraag. 

• Ga terug naar de checklist of subchecklist en controleer via het scherm Onderdelen of 
alle checklistonderdelen hun checklistopties aanwezig en correct zijn. 

 

Standaard antwoord 
Nu de antwoordmogelijkheden bekend zijn kun je voor elke vraag een standaard antwoord 
instellen. Dat is bij het maken van de vraag nog niet mogelijk, omdat er dan nog geen 
antwoorden zijn. 
 

• Open de eerste vraag door op de naam in de tabel Onderdelen te klikken. 

• Selecteer in het scherm Algemeen bij Standaard antwoord één van de mogelijke 
antwoorden. 

• Klik op de knop Opslaan. 

• Herhaal deze stappen voor de overige vragen (gebruik de knop Volgende). 
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Uitleg en bestanden 
Aan elke checklistoptie, dus aan elke vraag, kunnen een uitleg en bestanden worden 
gekoppeld. Hierdoor krijgt de gebruiker van de checklist waardevolle extra informatie. 
 
De mogelijkheden voor deze achtergrondinformatie zijn: 
 

Optie Betekenis 

Toevoegen Url Een URL (internetadres) invoeren waarop tijdens het invullen van 
de checklist geklikt kan worden. De browser gaat dan naar de 
opgegeven webpagina. 
Voorbeeld: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trapformule 

Toevoegen Quest ID Een Quest ID is een unieke locatie binnen het BRIS kennissysteem 
Quest. Deze locaties zijn te vinden via BRISwarenhuis door naar 
een documentonderdeel te gaan en een deel van de URL in de 
adresbalk van de browser te kopiëren. Dit is het deel zonder 
‘https://www.briswarenhuis.nl/’ ervoor. Wanneer er een 
versienummer tussen blokhaken staat kan dit beter ook 
verwijderd worden, anders gaat de link altijd naar die versie van 
het document. 
Voorbeeld URL in BRISwarenhuis: 
https://www.briswarenhuis.nl/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-
5/par2-5-1/art2-33[14] 
Voorbeeld Quest ID: 
docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-5/par2-5-1/art2-33 

Toevoegen Tekst In dit vak kan willekeurige platte tekst worden ingevoegd. 
Opmaak is niet mogelijk maar regeleinden worden wel 
toegestaan. 
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Zo voeg je achtergrondinformatie toe: 
 

• Open de vraag door op de naam in de tabel Onderdelen te klikken. 

• Ga in de navigatiebalk naar Uitleg en gebruik één of meer van onderstaande 
mogelijkheden: 

• Klik op Toevoegen Url en typ of plak de URL in het tekstvak Url. 

• Klik op Toevoegen Quest ID en typ of plak deze in het tekstvak Quest ID. Let erop dat 
de link onder het tekstvak goed werkt: de ingevulde Quest ID wordt voorafgegaan 
door ‘http:/www.briswarenhuis.nl/’. 
 

 
 

• Klik op Toevoegen Tekst en typ de uitleg bij deze vraag in het grote tekstvak. 

• Klik op de knop Opslaan. 
 
Zo voeg je één of meer bestanden toe aan een enkele vraag: 
 

• Open de vraag door op de naam in de tabel Onderdelen te klikken. 

• Ga in de navigatiebalk naar Bestanden. 

• Klik op de knop Bestanden uploaden en voeg één of meer bestanden toe, of sleep ze 
naar het vak Bestanden toevoegen. 
De bestanden worden toegevoegd aan de tabel in dit scherm. 

 

 
 

Filteraspecten en deskundigheid 
Aan elke checklistoptie kunnen in het scherm Algemeen filteraspecten en deskundigheden 
worden gekoppeld. In de Bouwbesluitchecklists van BRIS die bij BRIStoets geleverd worden is 
dit al gebeurd. 
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In eigen checklists heeft het toevoegen van filteraspecten alleen zin als het gaat om een 
Bouwbesluitgerelateerde checklist. Wanneer in een project of deelproject filteraspecten zijn 
aangegeven, zullen de items in de checklist worden gefilterd zodat alleen relevante 
Bouwbesluitartikelen worden getoond (type bouw en gebruiksfuncties). 
Eigen checklists over andere onderwerpen hebben waarschijnlijk niets te maken met typen als 
nieuwbouw of bestaande bouw, of gebruiksfuncties die in het Bouwbesluit gedefinieerd 
worden. 
 
Het toevoegen van deskundigheden heeft alleen zin als deskundigheden van gebruikers in het 
project zijn ingesteld. De checklistopties worden dan gefilterd op de aangegeven 
deskundigheid of deskundigheden. 
 

 
 

Eigen checklist in gebruik nemen 
Als de checklist helemaal is opgebouwd kan deze in gebruik worden genomen, of in elk geval 
getest in een testproject. 
 

• Klik in het menu op Checklistbeheer. 

• Klik op de naam van de checklist die in gebruik genomen moet worden. 

• Zet het vinkje Kopie maken toegestaan aan. 
Hierdoor wordt de checklist zichtbaar voor anderen en kan hij gekopieerd worden voor 
gebruik in een project of deelproject. 
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• Klik op Opslaan. 

• Ga in de navigatiebalk naar Gebruikers en controleer of de gebruikers toegang hebben 
tot deze checklist. Voeg ze anders toe of pas hun rechten aan. 

• Klik in het menu op Projecten. 

• Maak een project of selecteer een bestaand project. Beslis of de checklist direct in het 
project gebruikt wordt of in een deelproject: ga in het laatste geval naar dat 
deelproject. 

• Ga in de navigatiebalk naar Checklists.  

• Klik op het tabblad Eigen checklists en klik bij de gewenste eigen checklist op 
Selecteren om deze toe te voegen aan het project of deelproject. 
De checklist wordt beschikbaar gemaakt als kopie, dit kan even duren. 
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Als deze stappen zijn gedaan is de checklist in het project of deelproject te gebruiken. 
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Checklistmatrix 
 
In BRIStoets vanaf versie 1.2 is het concept van een checklistmatrix toegevoegd. Een matrix 
bepaalt het gewicht of belang van ieder te controleren onderwerp. De bij BRIStoets geleverde 
matrices zijn gebaseerd op landelijk geadviseerde prioriteitenniveaus. Jouw organisatie kan 
een standaard matrix kopiëren voor eigen gebruik en er vervolgens een eigen variant van 
maken. 
 
Een matrix ziet er in het programma als volgt uit. Op de X-as staan de onderdelen van het 
Bouwbesluit 2012, op de Y-as de gebruiksfuncties en subgebruiksfuncties. Op een snijpunt kan 
een toetsniveau worden ingevuld. 
 

 
 

Indeling matrices 
Voor het toetsen aan de hand van het Bouwbesluittoets onderscheiden we twee soorten 
indelingen: een matrix op afdelingsniveau en matrix op artikelniveau.  
In de matrix op afdelingsniveau wordt per Bouwbesluitafdeling een toetsniveau ingesteld. In 
de matrix op artikelniveau kan het toetsniveau per artikel worden vastgesteld. Dat laatste is 
heel gedetailleerd, een afdeling kent immers meerdere artikelen. Denk eraan dat het volledig 
invullen van een matrix op artikelniveau erg veel werk is. 
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Als (een deel van) de matrix op artikelniveau is ingevuld zal het programma de ingevulde 
waarde als toetsniveau in de checklist tonen. Maar als er op artikelniveau geen toetsniveau is 
vastgesteld, kijkt het programma wat het toetsniveau op afdelingsniveau is en toont dat in de 
checklist. 
Bij het gebruik van een checklist op afdelingsniveau zal natuurlijk alleen gekeken worden naar 
het toetsniveau op afdelingsniveau. 
 

Bouwbesluitversies 
In het checklistbeheer is per matrix te zien dat er verschillende indelingen van de matrix zijn. 
Die indelingen komen overeen met de Bouwbesluitversies.  
 

 
 
Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de X- of de Y-as per Bouwbesluitversie kunnen 
verschillen, omdat er bijvoorbeeld een afdeling (op de Y-as) of een subgebruiksfunctie (op de 
X-as) bij gekomen is. 
Bij een wijziging van het Bouwbesluit wordt ook van de eigen matrices automatisch een 
nieuwe versie beschikbaar gesteld, waarbij de items op de assen mogelijk wijzigen. In de 
nieuwe rij of kolom zal standaard het landelijke toetsniveau worden ingesteld. Dit kan 
vervolgens door een beheerder binnen de organisatie worden gewijzigd als dat nodig is. 
 

Toetsniveau 
Het is mogelijk om een toetsniveau van 0-4 in te vullen of een snijpunt leeg te laten (-). Niveau 
0 betekent in de praktijk dat niet getoetst wordt. Je krijgt checklistonderdelen (vragen) met dit 
niveau ook niet te zien in BRIStoets. De andere niveaus geven een mate van toetsing aan van 
laag naar hoog. Daarbij betekent 1 vaak een snelle controle en 4 een nauwkeurige of volledige. 
Organisaties zoals gemeenten stellen vaak een toetsingsprotocol op waarbij de gewenste 
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waarden worden vastgelegd en omschreven. In de tabel* hieronder zijn twee mogelijke 
interpretaties van de waarden getoond. 
 

Waarde Betekenisvoorbeeld 1 Betekenisvoorbeeld 2 

0 Niet getoetst Geen beoordeling 

1 Visuele controle Uitgangspunten 

2 Beoordeling van hoofdlijnen Visueel 

3 Beoordeling hoofdlijnen en 
kenmerkende details 

Representatief 

4 Algehele controle van alle onderdelen Volledig 

* zie voor een uitgebreidere uitleg van de verschillende toetsniveaus  
 
Tijdens het invullen van een checklist waaraan een matrix is gekoppeld (het toetsen) wordt het 
standaard ingestelde toetsniveau getoond. Je kunt de standaardwaarde voor een vraag 
ophogen om zo aan te geven dat in deze situatie strenger getoetst is. Daarna is verlagen van 
het toetsniveau ook mogelijk, maar niet lager dan het toetsniveau volgens de gekozen matrix. 
 

 In de afbeelding hieronder is het toetsniveau volgens de matrix 2. Je kunt met de plusknop een 
afwijkende waarde, 3 of 4, instellen voor dit checklistonderdeel. Met de minknop kan het 
toetsniveau hier worden verlaagd tot minimaal 2. 
 

 
 

Een (standaard) matrix kopiëren 
BRIS stelt een aantal ingevulde matrices ter beschikking aan de gebruikers van BRIStoets. Deze 
zijn gebaseerd op de methodiek van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. 
 

• Klik in het menu op Beheer. 

• Kies Checklistmatrices. 
In dit scherm geeft de tabel de eerder ingestelde matrices weer. 
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• Klik onder Kopieer checklistmatrix op basis van: op de knop Selecteren van een matrix 
die je wilt aanpassen. 
De geselecteerde matrix wordt toegevoegd aan de tabel en is nu te openen en te 
bewerken.  

 
 Staat achter de matrixnaam de tekst (Organisatiematrix), dan gaat het om een matrix die al 

door de eigen organisatie gebruikt wordt. Het heeft daarom alleen zin om zo’n matrix te 
selecteren als basis voor aanpassingen. 
 

Een matrix aanpassen 
Een eerder geselecteerde matrix staat in de tabel op het scherm Checklistmatrices. Door op de 
naam te klikken kunnen de naam en omschrijving worden gewijzigd of kun je gebruikers 
rechten geven op de matrix. Maar de matrix kan ook worden aangepast, dat wil zeggen dat de 
toetsniveaus die de organisatie gaat gebruiken worden aangepast en vastgelegd. 
 

• Klik in het menu op Beheer. 

• Kies Checklistmatrices. 

• Klik in de tabel op de naam van de matrix die je wilt aanpassen. 

• Ga in de navigatiebalk naar Checklistmatrix. 
De matrix verschijnt in beeld. 

• Kies in de vervolgkeuzelijst de gewenste indeling: Afdelings- of Artikelniveau en de 
juiste versie van het Bouwbesluit. 
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• Klap een hoofdstuk open en pas indien nodig toetsniveaus aan (0-4). Na het verlaten 
van een vakje wordt de waarde automatisch opgeslagen. 

 

Opnieuw toepassen 
Wanneer een checklistmatrix is aangepast geldt deze voor alle checklists die na de aanpassing 
in een (deel)project nieuw worden toegevoegd en waarbij de aangepaste matrix als 
toetsmatrix wordt gekozen.  
Indien de aanpassing ook doorgevoerd moet worden in alle bestaande checklists, waarbij de 
aangepaste matrix als toetsmatrix gekozen is, kan dat vanaf BRIStoets 1.3 ook.  
 

• Selecteer een checklistmatrix. 

• Klik in het scherm Algemeen op de knop Opnieuw toepassen. 

• Bevestig dat je de aanpassingen in alle bestaande checklists wilt doorvoeren. 
 

 
 
 

 Let op dat bij het doorvoeren van een aangepaste matrix in alle bestaande checklists, de status 
van die bestaande checklists kan veranderen. Wanneer het toetsniveau bijvoorbeeld op 0 
stond in de oorspronkelijke matrix, dan werden de artikelen met niveau 0 niet in de bestaande 
checklists getoond. Als het toetsniveau vervolgens aangepast wordt naar bijvoorbeeld niveau 2 
en er wordt gekozen om de matrix opnieuw toe te passen in bestaande checklists, dan zal in 
die checklists de artikelen die voorheen niveau 0 hadden toegevoegd worden. Die checklists 
zijn dan niet meer volledig afgerond. 

 Deze functionaliteit werkt enkel voor checklists die vanaf BRIStoets 1.3 zijn toegevoegd. Voor 
checklists die voor BRIStoets 1.3 aan een (deel)project zijn toegevoegd werkt dit dus niet. 
 

Een eigen matrix maken 
Het systeem staat het toe om een geheel eigen matrix te maken. Deze heeft alleen een X-as en 
een Y-as op basis van het Bouwbesluit, maar nog helemaal geen toetsniveaus. 
 

 Het maken van een geheel nieuwe matrix is veel werk en zal in de praktijk weinig voorkomen. 
 

• Klik in het menu op Beheer. 

• Kies Checklistmatrices. 

• Typ onder Nieuwe checklistmatrix een naam en kies een inhoudstype uit de lijst. 
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• Klik op Toevoegen. 
De nieuwe matrix verschijnt in de tabel. 

• Klik op de titel en ga in de navigatiebalk naar Checklist matrix om de nog lege matrix 
te kunnen invullen. 

• Vul de matrix in door in elk vakje een toetsniveau in te voeren (0-4). Na het verlaten 
van een vakje wordt de waarde automatisch opgeslagen. 

 

Een matrix gebruiken bij een checklist 
Zo koppel je een matrix aan een checklist die je wilt invullen of klaarzetten voor anderen: 
 

• Ga naar het project of deelproject. 

• Selecteer de te gebruiken checklist (dit moet een Bouwbesluit checklist zijn). 
Nu wordt een scherm getoond waarin een matrix gekozen kan worden. 
 

 
 

• Selecteer het keuzerondje bij de gewenste matrix en klik op OK. 
 
Vanaf BRIStoets 1.3 is in de tabel met checklists te zien welke toetsmatrix bij de checklist 
gekozen is. 
 

 
 
Zie ook ‘Project inrichten’.  
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Standaardteksten 
 
Tijdens het beantwoorden van een vraag (in BRIStoets termen: een checklistonderdeel) kan 
een onderbouwing worden toegevoegd met het doel het gekozen antwoord te verduidelijken. 
Een onderdeel van zo’n onderbouwing is een tekstvak. 
 
Omdat het vervelend is regelmatig dezelfde tekst te moeten invoeren, of om eenduidigheid 
binnen de organisatie te creëren, maakt BRIStoets het mogelijk om standaardteksten te 
definiëren. 
Er zijn drie soorten standaardteksten: 
 

1. Teksten die door BRIS zijn geleverd en die door elke organisatie gebruikt kunnen 
worden. 

2. Teksten die eerder in onderbouwingen zijn gebruikt. 
3. Teksten die specifiek voor de organisatie zijn gedefinieerd. 

 
De teksten bij 2 en 3 zijn alleen te zien voor gebruikers binnen de eigen organisatie. In 
technische termen: voor iedereen die dezelfde projectlicentie van BRIStoets gebruikt. 
 

Standaardteksten beheren 
De standaardteksten van de organisatie worden beheerd in een tabel. 
 

• Kies in het menu Beheer, Standaardteksten. 
Een tabel toont de standaardteksten voor de organisatie. 
 

 
 

• Klik op de tekst in de eerste kolom om deze standaardtekst te wijzigen. 
Het volgende scherm toont de eigenschappen. 
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• Verander de Tekst, Soort, Antwoordsoort of Quest ID en klik op Opslaan. 

• Gebruik de link in de grijze balk om terug te gaan naar de Standaardteksten of kies 
opnieuw Beheer, Standaardteksten. 

 
 Een standaardtekst verwijderen kan via de knop Verwijderen tijdens het wijzigen of via de gele 

knop Verwijderen in de tabel. 
 

Nieuwe standaardteksten maken 
Wanneer nieuwe standaardteksten gemaakt zijn worden deze beschikbaar voor de gebruikers 
binnen de eigen organisatie (of externe gebruikers die de rechten hebben om aan een project 
van jouw organisatie te werken). 
 

• Kies in het menu Beheer, Standaardteksten. 
Onder de tabel staat een gebied Toevoegen. 
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• Vul de gewenste Tekst in het tekstvak in (dit is een verplicht veld). 
Via de knop Standaardteksten kan een bestaande standaardtekst worden gekozen, 
bijvoorbeeld om die daarna aan te passen. 

• Kies de Soort tekst en de Antwoordsoort (Voldoet, Voldoet niet, Niet van toepassing, 
Aandachtspunt). 

• Vul een Quest ID in om de standaardtekst te koppelen aan een Bouwbesluitartikel. 
 
Een Quest ID is een locatie binnen het BRIS kennissysteem Quest. Je vindt het Quest ID door in 
BRISwarenhuis naar het betreffende onderdeel in het Bouwbesluit 2012 te gaan. 
Stel dat we de standaardtekst willen koppelen aan artikel 2.10. Zoek dit artikel in 
BRISwarenhuis en kijk goed naar de URL in de browser: 
 

 
 
De Quest ID die we nodig hebben voor de standaardtekst is het deel zonder 
‘https://www.briswarenhuis.nl/’ ervoor en zonder een versienummer tussen blokhaken. In dit 
geval is de juiste Quest ID: docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-2/par2-2-1/art2-10. 
 

• Klik op Toevoegen om de nieuwe standaardtekst op te slaan en toe te voegen aan de 
tabel. 

 
Kijk bij ‘De checklist invullen: onderbouwingen’ voor informatie over het gebruik van 
standaardteksten tijdens het toetsproces. 
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Help 
 
Via de menubalk kun je de online Handleidingen van het programma oproepen. 
 

 
 
Via de menu-optie Contact zie je de contactinformatie van BRIS. Neem gerust contact op als je 
vragen hebt! 
 
Via de menu-optie Over zie je alle technische gegevens van het programma, zoals de versie en 
de build (softwaredatum). Deze kunnen nodig zijn bij contact met de helpdesk van BRIS. 
 
Zijn er vragen over het programma? 
Bel met : 010 763 2000 
Mail naar: helpdesk@bris.nl 
  



 

 93  

Begrippenlijst 
 

BRIStoets Betekenis 

Aantekening Op bestanden die onderdeel uitmaken van een onderbouwing 
kunnen grafische aantekeningen gemaakt worden, zoals 
getekende lijnen. 

Achtergrondinformatie Informatie bij een checklistvraag. Dit kan bijvoorbeeld informatie 
zijn uit het Bouwbesluit of BRISwarenhuis. Ook URL’s of 
verduidelijkende afbeeldingen zijn mogelijk. 

Bestand Computerbestand dat aan een project, deelproject, checklist of 
bijvoorbeeld een onderbouwing wordt toegevoegd ter 
ondersteuning van het toetsproces. 
Vaak een afbeelding of pdf-bestand. 

Checklist Een lijst met vragen die beantwoord moeten worden. Het systeem 
kent standaard checklists voor toetsing aan het Bouwbesluit, maar 
andere / eigen checklists zijn ook mogelijk. 

Checklist invulrecht Rechten die gelden voor de omgeving waarin de checklist ingevuld 
wordt. Dezelfde rechtensoorten worden gehanteerd als bij 
‘Recht’. 

Checklistonderdeel Een deel van een checklist en waarop een antwoord kan worden 
gegeven, zoals een vraag of een Bouwbesluitartikel. 

Checklistwinkel Overzicht van alle checklists die BRIS in de licentie beschikbaar 
heeft gesteld. 

Deelproject Binnen een project kunnen deelproject gemaakt worden. 
Hierdoor is meer gestructureerd toetsen mogelijk. Elk deelproject 
kan eigen gebruikers, rechten, checklists e.d. hebben. 

Deskundigheid Gebied(en) waarop de gebruiker deskundig is. Projectbeheerders 
kunnen deskundigheden toewijzen op projectniveau. Deze 
worden gebruikt om op de juiste onderdelen te filteren van een 
checklist Bouwbesluit. 

Filteraspecten Mogelijkheden om binnen een checklist te filteren op de relevante 
Bouwbesluitartikelen bij toetsing aan het Bouwbesluit (type bouw 
en gebruiksfuncties). 

Gebruiker Persoon die toegang heeft tot BRIStoets en in de 
programmadatabase is opgenomen. Indien gewenst kan een 
koppeling worden gemaakt met KennisID of een ander 
authenticatiesysteem. 

Licentie Door BRIS uitgegeven licentie op BRIStoets, gekoppeld aan een 
organisatie en met de mogelijkheid om projecten en checklists te 
maken. 

Locatie Een door de projectbeheerder of gebruiker benoemd gebied 
waarop een antwoord betrekking heeft. 
Locaties kunnen per checklistonderdeel worden toegewezen, 
maar alleen als dit in de licentie is geactiveerd.  

Logboek Systeem dat wijzigingen aan onderdelen in BRIStoets bijhoudt. 

Matrix Een tabel die bepaalt welke onderdelen op welk niveau 
gecontroleerd worden. 

Onderbouwing Extra informatie bij het antwoord op een checklistvraag. Een 
onderbouwing bestaat uit tekst, een type, datum/tijd en 
eventueel een bestand zoals een foto. 
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Onderbouwingen horen bij een revisie. 

Project Een project is binnen BRIStoets een object waarop één of andere 
vorm van toetsing moet worden uitgevoerd. Een project kan 
checklists en andere onderdelen bevatten. 

Recht De permissie om iets met een object in het programma te doen. 
Met het recht Lezen kun je bijvoorbeeld een project zien, maar 
niet bewerken. De volgende rechten worden in BRIStoets 
gehanteerd: 

o Geen 
o Lezen 
o Schrijven 
o Maken 
o Verwijderen 

Revisie Een versie van een antwoord. Het eerste antwoord is revisie 1. 
Bijvoorbeeld ‘Voldoet niet’. Als de toetser bv. tijdens een ander 
toetsmoment een ander antwoord wil geven wordt een nieuwe 
revisie gemaakt.  
Alle revisies worden bewaard en zijn later in te zien.  

Standaardteksten Veel voorkomende teksten die door BRIS of de eigen organisatie 
zijn gedefinieerd om in onderbouwingen gebruikt te worden. Ook 
eerder ingevoerde tekst kan later als standaardtekst worden 
gebruikt. 

Toetsniveau Het toetsniveau volgens de matrix is het door de organisatie 
vastgestelde niveau van toetsen. Per checklistonderdeel kan het 
toetsniveau desgewenst naar boven worden aangepast (er kan 
dus niet lichter worden getoetst dan is vastgelegd). 
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Bouwbesluit uitleg toets niveaus 
 
De toetsmatrix geeft per afdeling van het Bouwbesluit 2012 een niveau van 0 tot 4 aan. De toetsniveaus 
zijn per beoordeeld artikel in de rapportage vermeld. 
De betekenis van de niveaus is als volgt gedefinieerd door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht 
Nederland: 
 

BRIStoets Betekenis 
Toetsniveau 0 
Niet toetsen 

Niveau 0 is het niet beoordelen of aan een voorschrift wordt voldaan. 

Toetsniveau 1 
Uitgangspuntentoets 

Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de 
uitgangspunten?) Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op 
de stukken, die zijn aangeleverd om het desbetreffende aspect te 
kunnen toetsen, in voldoende mate en in samenhang zijn weergeven. 

Toetsniveau 2 
Visueel toetsen 

Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten 
aannemelijk) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken 
die zijn aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de 
juiste vorm zijn, waarbij van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of 
de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn. 

Toetsniveau 3 
Representatief toetsen 

Representatief toetsen (Controle van de maatgevende onderdelen) 
Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken 
om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn. Van 
ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn 
en of de uitkomsten aannemelijk zijn. De maatgevende 
berekeningen worden gecontroleerd dan wel nagerekend. 

Toetsniveau 4 
Integraal toetsen 

Volledig toetsen (Alles in samenhang controleren) Gecontroleerd wordt 
of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende 
aspect te kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen 
aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en worden de 
uitkomsten gecontroleerd/nagerekend. 
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Bouwbesluit uitleg status 
 
Een bouwplan kan ten behoeve van de uitvoering van de toetsing zijn opgedeeld in deelprojecten. 
Daardoor kunnen op een enkel artikel verschillende beoordelingen worden vastgesteld. In de 
beoordeling is dan aangegeven op welk deelproject de beoordeling betrekking heeft. 
Per relevant artikel van het Bouwbesluit 2012 is op basis van de ingediende stukken een beoordeling 
gegeven. De betekenis van de beoordeling is als volgt: 
 

BRIStoets Betekenis 
Voldoet Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de betreffende eis van 

het Bouwbesluit 2012. 

Voldoet op basis van 
gelijkwaardigheid 

Het bouwplan wordt geacht op basis van gelijkwaardigheid te voldoen 
aan de betreffende eis van het Bouwbesluit 2012. Dit is een advies aan 
het College van Burgemeester en Wethouders. 

Voldoet onder 
voorwaarden 

Het is aannemelijk dat het bouwplan zal voldoen aan de betreffende eis 
van het Bouwbesluit 2012, maar om dat te kunnen verifiëren moet 
worden voldaan aan nader te specificeren voorwaarden. 

Voldoet op basis van 
rechtens verkregen 
niveau 

Het Bouwbesluit 2012 schrijft via artikel 1.12 en 1.14 voor dat in het 
geval van verbouw of tijdelijke bouw, indien dit in de betreffende 
afdeling is aangegeven, mag worden voldaan aan het rechtens verkregen 
niveau. Het rechtens verkregen niveau is het actuele kwaliteitsniveau 
van het bouwwerk, voor zover dat rechtmatig is, en ligt niet hoger dan 
het niveau voor nieuwbouw en niet lager dan het niveau voor bestaande 
bouw. Het bouwplan voldoet aan het rechtens verkregen niveau. 

Voldoet op basis van 
niveau bestaande bouw 

Artikel 1b en artikel 2 van de Woningwet bepalen dat een bouwwerk 
altijd tenminste aan het niveau van bestaande bouw moet blijven 
voldoen. Indien bij verbouw of tijdelijke bouw mag worden voldaan aan 
het rechtens verkregen niveau, mag dit niveau niet lager zijn dan het 
niveau voor bestaande bouw. Indien dat wel het geval is, geldt dat het 
niveau voor bestaande bouw het minimum niveau is waaraan het 
bouwplan dient te voldoen. Het bouwplan voldoet aan het niveau voor 
bestaande bouw. 

Voldoet niet Het is niet aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de betreffende eis 
van het Bouwbesluit 2012 (weigeringsgrond). 

Uitgestelde 
gegevensverstrekking 

De voor de toetsing van de betreffende eis van het Bouwbesluit 2012 
benodigde stukken ontbreken en dienen in een later stadium te worden 
aangeleverd. 

Niet strijdig 
(buitencontrole) 

Het is aannemelijk dat het bouwplan zal voldoen aan de betreffende eis 
van het Bouwbesluit 2012, maar op grond van de aangeleverde stukken 
is dat niet eenduidig vast te stellen. Dit aspect dient tijdens de uitvoering 
te worden gecontroleerd (buitencontrole, toezicht). 

Niet van toepassing Het bouwplan is zodanig dat de betreffende eis van het Bouwbesluit 
2012 geen werking heeft. 

Niet getoetst Het bouwplan is (bewust) niet aan de betreffende eis van het 
Bouwbesluit 2012 getoetst. 

 


