Digitaal leerling begeleidingssysteem voor vraaggericht onderwijs
Zelf verantwoordelijk zijn voor je leerlijn en persoonlijke ontwikkeling.
Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelproces. Ieder ontwikkelproces is daarom uniek. Presentis is ontwikkeld
om ervoor te zorgen dat de leerling, ouders en de professionals onderling op de hoogte zijn van alle facetten van
het ontwikkelproces van de leerling. Een digitaal leerling begeleidingssysteem. Presentis is zowel op school als
thuis te bekijken en te bewerken.
De hoofdpersoon in Presentis is uiteraard de leerling zelf. Hij/zij houdt voor een groot gedeelte Presentis zelf bij.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de algemene, beroeps- en theoretische competenties. Ook stagebeoordelingen,
stageverslagen en belangrijke schooldocumenten, presentaties, foto’s en filmpjes worden bijgehouden door de
leerling in Presentis. De mentor/begeleider heeft een coachende en controlerende rol.
Voor de professionele begeleiding en ondersteuning houden de medewerkers van de gebruikende school de
ontwikkeling van de leerling bij in Presentis. U kunt hierbij denken aan handelingsplannen, ontwikkelgesprekken,
beoordelingen, huisbezoeken, interne leerlingenzorg en aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt zowel door
de mentor, stagebegeleiders als ook het zorgteam en de docenten.
Via Presentis kan op een overzichtelijke en circulaire manier vraaggericht gewerkt worden met de leerlingen. Wat
wil een leerling en wat heeft hij/zij nodig om dit te bereiken? Welke randvoorwaarden zijn nodig en wie zal welk
onderdeel van het plan verzorgen? Dit alles wordt besproken en bijgehouden in Presentis.
Iedere school heeft zijn eigen visie en missie met de daarbij behorende organisatiestructuur. Presentis is daarom
aanpasbaar aan de school. Het systeem past zich aan de school aan en niet andersom!
Kortom; een digitaal leerling begeleidingssysteem van de leerling en voor de leerling. Een digitale database
waarin de complete ontwikkeling per leerling te volgen is door alle partijen.

Prijzen per 1 oktober 2017 (inclusief 21% BTW)
De basis aanschafprijs voor Presentis bedraagt € 7.495,00.
De BRON module voor Praktijkonderwijs bedraagt eenmalig €975,De Roostermodule bedraagt eenmalig €750,Jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten worden bepaald aan de hand van uw schoolgrootte:
0-200 leerlingen
200-500 leerlingen
500-1000 leerlingen
1000 leerlingen en hoger

€ 1.905,00
€ 2.055,00
€ 3.095,00
€ 4.705,00

Bij de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten zit inbegrepen:





Telefonisch support, support per e-mail en hulp op afstand. Telefonische training is niet inbegrepen
Bijdrage aan de verdere ontwikkelingskosten. Maatwerk wordt apart geoffreerd.
Installatie van updates (deze worden op afstand uitgevoerd).
Participatie ESCROW-voorziening

Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor:




Training (€ 450,00 per dagdeel). Aantal dagdelen in overleg. Gemiddeld zijn er 8 tot 10 dagdelen nodig om
Presentis samen met de school in te richten en gebruikers instructie te geven.
Optioneel maatwerk. De school ontvangt een offerte voordat er maatwerk wordt uitgevoerd.
Hosting van Presentis op onze servers.

Wanneer uw interesse in Presentis is gewekt, maken wij naar aanleiding van een gesprek met u een offerte op
maat, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Demonstratie versie
Web-based versie:
Nieuwe scholen gaan vanaf heden beginnen in de web-based versie. Dit betekent dat Presentis te gebruiken is op
elke device waar een browser op geïnstalleerd is. Om alles van Presentis te kunnen testen, zoals de BRON module
etc., kunt u ook nog even een kijkje nemen in de Windows versie.
De benodigde gegevens om in de Demo in te kunnen loggen zijn:
De link naar de DEMO versie is:
https://demo.presentis.nl/start
Gebruikersnaam:
DEMO
Wachtwoord:
op aanvraag
Browsers:
Google Chrome, Microsoft EDGE of Safari wordt door ons ondersteund.
Demonstratie bij u op school
Wij komen graag bij u langs om u een demonstratie van het product te geven en u te overtuigen van de
toegevoegde waarde van Presentis voor uw school. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!
Contactgegevens
www.presentis.nl – info@presentis.nl – helpdesk@presentis.nl – telefoon 085 - 401 93 69

