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Presentis App 
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het uitbreiden van de 
app van Presentis. Door personele omstandigheden is het updaten 
van de app in het eerste deel van 2020-2021 uitgesteld. Inmiddels 
zijn we versterkt door een nieuwe programmeur met veel 
ontwikkelervaring op dit gebied.  

Op veler verzoek is naast de aanwezigheid in de app ook direct de 
logboek functie toegevoegd. Daarnaast zijn de persoonlijke 
leerdoelen van de leerlingen meegenomen in de aanstaande update. 

Voor zowel de aanwezigheid, het logboek alsook de leerdoelen geldt 
dat er voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een ’kijk’ functie is en 
voor de professional ook een invoerfunctie.  

Het onderdeel dat we in een volgende update willen gaan uitbrengen 
is het portfolio voor de leerling. Hieronder daarover meer.  

Naast de nieuwe functies is er veel werk verricht aan de performance 
van de app. Dit heeft heeft geleid tot een snellere werking van veel 
onderdelen. Als laatste zijn er ook een aantal zaken in de vormgeving veranderd om het geheel 
strakker en ook makkelijker bedienbaar te maken. In het onderdeel ’updates’ van deze 
nieuwsbrief hebben we wat meer details verwerkt m.b.t. deze verbeteringen en aanpassingen. 

De update van de app wordt momenteel uitgebreid getest en zal daarna worden aangeboden ter 
goedkeuring in de app stores. Zodra deze goedkeuring er is zal de update gereed zijn. Dit zal op 
korte termijn zijn. 
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Portfolio 
Al een aantal maanden wordt er hard gewerkt aan de integratie van een portfolio functie in de 
web omgeving van Presentis en de uiteraard de app. We streven naar een functionaliteit die 
eenvoudig en gestructureerd werkt en zeer flexibel is, zodat iedere school zijn eigen inhoud en 
vorm kan samenstellen voor het portfolio en de leerling veel vrijheid en keuzes heeft om zelf 
mooie inhoud te creëren. Zo kan de leerling samen met de begeleiders/school zijn eigen portfolio 
vastleggen, reflecteren en het presenteren. 

De mogelijkheden zullen uit een aantal hoofdonderdelen gaan bestaan;  

Bestaande inhoud vanuit Presentis, zoals leerlijnen, stagegeschiedenis, persoonlijke doelen 
en nog veel meer kunnen doorsturen naar het portfolio in een mooie lay-out in eigen huisstijl. 

Foto’s/fotocollages kunnen toevoegen aan het portfolio 

Videoclips kunnen toevoegen aan het portfolio 

Bestanden (werkstukken, pokerpoints e.d.) kunnen toevoegen aan het portfolio. 

Vragenlijsten/portfolio bladen die de school van te voren heeft gedefinieerd kunnen invullen 
en toevoegen aan het portfolio 

Het ’eindportfolio’ kunnen genereren op ieder moment, zodat er een digitaal ’totaaldocument’ 
ontstaat. De school kan dan zelf bepalen of deze in hard copy wordt meegegeven aan de 
leerling of als digitaal dossier. 

Bovenstaande mogelijkheden vergen een uitbreiding van zowel de app als Presentis zelf. Aan 
beide zijden wordt momenteel hard gewerkt en de eerste tests zijn al gedaan. De resultaten 
hiervan zorgen voor erg veel enthousiasme tot op heden.  
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PrO Diploma uit Presentis 
Naast dat we binnen Presentis het portfolio aan het integreren zijn, is 
het al langer mogelijk om vanuit Presentis de PrO diploma’s voor de 
leerlingen te genereren. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
landelijk afgesproken lay-out tevens met het waardepapier dat de 
school gebruikt voor de diploma’s.  

Wanneer je als school deze optie wilt gaan gebruiken is het 
verstandig contact op te nemen met de helpdesk. Zij kunnen je 
helpen met de juiste keuzes maken en instellingen doen, zodat het 
aan het eind van het jaar vlekkeloos verloopt.  

Nieuwe collega’s 
We zijn erg trots jullie te kunnen vertellen dat het team van Presentis wederom is uitgebreid. 
Naast dat Jurgen afgelopen jaar ons team is komen versterken hebben we een nieuwe 
programmeur aangenomen en daarnaast een ervaren onderwijs collega die bij de trainingen en 
consultancy gaat ondersteunen. Zij stellen zichzelf aan jullie voor. 

Hoi, mijn naam is Merijn van der Wijk, ik ben een levensgenieter en 
woon in Bunnik. 

Sinds kort werk ik Fulltime als softwareontwikkelaar bij Presentis. Ik 
ben een allround software vent (gewerkt in diverse projectrollen, 
branches, programmeertalen en applicaties) met veel ervaring in het 
maken van applicaties voor Windows en telefoons. 

Mijn dagelijkse bezigheden bij Presentis zullen vooral bestaan uit het 
verbeteren van de App, en het uitbreiden van de Presentis 
webapplicatie. 

Hee hoi allemaal, wat leuk dat ik me mag voorstellen in deze 
nieuwsbrief! Ik ben Leonie Krauts, sinds 1 januari mag ik mezelf 
onderdeel noemen van team Presentis. Omdat ik het maken van een 
keuze nogal lastig vind :-), werk ik tot de zomervakantie ook nog 2 
dagen per week op het Praktijkonderwijs in Zutphen. Ik ben hier 
mentor, ik heb de afgelopen 13 jaar lesgegeven aan leerjaar 1 t/m 4.  
Ook voer ik hier de functie als coördinator kwaliteit uit. Enorm tof, ik kijk 
of we als school betrouwbaar zijn, doen we echt allemaal wat we 
zeggen wat we doen. Hierbij gebruik ik Presentis als meetinstrument 
voor de kwaliteit. Daarnaast ben ik ook een kritische adviseur voor 
onze schoolleiding. 

Ik ga bij Presentis schoolteams trainen in het werken met Presentis. Ik heb veel zin in deze 
nieuwe uitdaging en hoop jullie allen snel in 'real life' te ontmoeten!  
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LET OP! Het BRON berichtencentrum 
Steeds meer scholen stappen volledig 
over op Presentis. Dat betekent dat o.a. 
ook de BRON administratie via Presentis 
verloopt. Binnen Presentis hebben we 
het BRON berichtencentrum dat de 
administratie in staat stelt op eenvoudige 
manier te zien wat er aan BRON 
communicatie gebeurt.  

Graag willen we onze ’BRON scholen’ 
nog een keer attenderen op dit 
berichtencentrum. Houd deze goed in de gaten en controleer regelmatig wat hier binnenkomt. 
Advies is om de gelezen en afgehandelde berichten op ’gelezen’ te zetten, zodat je overzicht 
behoudt en weet op welke berichten je nog actie moet ondernemen.  

In de nieuwe manier van werken binnen de BRON koppeling kunnen er, zonder dat je als school 
zelf veranderingen hebt aangebracht, toch berichten worden aangeboden.  

Is VVA al geregeld voor jullie school? 
(Voorziening vroegtijdig aanmelden MBO) 
Scholen kunnen met VVA veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële 
mbo-leerlingen uitwisselen. Hiermee kan mogelijke schooluitval in kaart 
worden gebracht. LET OP! Dit is een wettelijke verplichting vanaf dit 
schooljaar. 

Wat maakt VVA mogelijk?  

het doorgeven van leerlingen die naar verwachting een mbo-opleiding 
zullen gaan volgen  

het ontvangen van aanmeldstatussen van deze leerlingen bij mbo-
instellingen  

het in kaart brengen van mogelijke schooluitval, waardoor de school 
maatregelen kan nemen om de uitval terug te dringen 

het voldoen aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ 

Voor meer informatie over VVA : https://www.kennisnet.nl/voorziening-vroegtijdig-aanmelden-
mbo/ 

VVA wordt normaal gesproken geregistreerd in het LAS dat voor de school ook de BRON 
koppeling doet. Wanneer je wilt overleggen over VVA en/of vragen hebt, aarzel niet om contact 
met ons op te nemen. 
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Koppelingen verschillende partijen 
Momenteel zijn we naast alle andere ontwikkelingen aan het inventariseren welke koppelingen 
met andere partijen interessant zijn voor onze scholen. Hiervoor zoeken we actief contact met 
verschillende leveranciers en ook vice versa worden wij benaderd door andere partijen om te 
’koppelen’. Inmiddels is o.a. EDEXML opgeleverd en wordt gestart met de verzuimkoppeling 
(M2M) met DUO. Ook de koppeling met Microsoft Azure staat op de planning. Daarnaast is er 
overleg met Cito, Deviant en ToetsJIJ. 

Het doel is veelal het kunnen aanbieden en ontvangen van gegevens en/of Single Sign On, zodat 
deze processen zo min mogelijk handmatig hoeven te worden gedaan.  

Mocht je als school verzoeken en/of ideeën hebben m.b.t. dergelijke koppelingen kun je contact 
opnemen met onze helpdesk. 

De volgende koppelingen zijn inmiddels gerealiseerd; BRON, OSO, uitstroommonitor, SOM 
Today, EDEXML. 

Nieuwe leerlingen aanmeldgroepen 
De periode voor het aanmelden van nieuwe leerlingen komt er weer aan. Scholen die Presentis 
als hoofdsysteem gebruiken zullen deze direct verwerken in Presentis en ook het OSO dossier 
daarbij direct ophalen.  

Ook de scholen die Presentis als secundair systeem gebruiken, zullen voor de nieuwe leerlingen 
graag het volledig inhoudelijke onderwijsdossier willen ophalen via OSO. Zorg daarvoor dat je als 
school hiervoor de leerlingen hebt overgezet naar Presentis vanuit het BRON systeem dat je als 
school gebruikt. Daarna kunnen de OSO dossiers worden opgehaald en gekoppeld aan de 
leerling, zonder dat er een ’nieuwe’ leerling wordt aangemaakt. 

Voor vragen kan er uiteraard altijd contact opgenomen worden met onze helpdesk. 

Training roosteren 19 en 20 mei 2021 
Op 19 en 20 mei 2021 zullen we weer een roostertraining organiseren.  

De tweedaagse bestaat uit de basisvaardigheden, basisinstellingen, het 
gebruik van het basisrooster en tevens de meer complexe leerling 
gebonden rooster functionaliteit.  

De training zal plaatsvinden op  19 en 20 mei 2021 van 10.00 - 15.30 uur 
in Apeldoorn. De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd.  

De bijeenkomst is bedoeld voor collega’s die het beheer en/of de regie hebben over Presentis en 
uiteraard de roostermakers in de scholen. Opgeven kan via info@presentis.nl. Geef daarbij de 
naam van de school en de naam/namen van de personen door, die deel zullen nemen aan deze 
dagen. 

Kosten voor deze training bedragen € 150,00 per persoon per dag. 
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Uitvoeren van updates 
Het gebruik van Presentis wordt steeds intensiever op veel scholen en 
ook ’s avonds. Dat is een mooie ontwikkeling. Deze ontwikkeling vergt 
aanpassingen op verschillende plekken, zo ook het moment van 
uitvoeren van updates. In het verleden werden veelal ’s avonds de 
updates uitgevoerd. Dit hebben we verplaatst naar ’s ochtends tussen 
06.30 en 07.00 uur. Mocht u rond deze tijd al inloggen in Presentis kan 
het zijn dat u op enig moment een melding krijgt dat Presentis tijdelijk 
niet bereikbaar is. Dit is uiteraard van zeer korte duur. 

App verbeteringen 
Naast de nieuwe onderdelen (aanwezigheid, doelen en logboeken) die 
in de aanstaande update worden toegevoegd zijn er de volgende 
verbeteringen doorgevoerd in de app: 

Grotere blokken in het rooster/agenda 
Meer tekst ruimte bij huiswerk opmerkingen 
PINcode mag niet meer uit dezelfde cijfers bestaan 
Verbeterde beveiliging bij communicatie tussen App en Presentis 
Verbeterde performance (sneller laden van gegevens) 
Grotere tegels op de leerlingpagina 
Op de leerlingpagina doorklikken naar de volgende leerling 

EDEXML 
Inmiddels is het mogelijk om een EDEXML export te maken die 
bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de schoolstructuur in Cito in te 
richting voor de toetsperiode. De school kan zelf de export aanpassen 
en uitbreiden met de gewenste velden. Voor meer informatie kan de 
school contact opnemen met de helpdesk van Presentis. 

<Meer updates op de volgende pagina> 
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  UPDATES ROADMAP 
2020-2021

OVERZICHTEN 

Ter ondersteuning van analyse 
en sturing o.a. incidenten, 

ondersteuning, mentoraat en 
administratie

ECK 

Uniek nummer voor 
onderwijscarrière van de 

leerling.

KOLOMKIEZER 

Functie om zelf overzichten 
samen te stellen en 

exporteren.

APP 

Doorontwikkeling van de app 
met het portfolio. Daarnaast 

herstructurering van de 
menustructuur en navigatie 

binnen de app.

LAY-OUT AANPASSING 

Aanpassingen aan de 
algemene lay-out om 
gebruikerservaring te 

verbeteren. Verbeteren van 
bereikbaarheid van de 

menustructuur

PORTFOLIO 

Integraal verbonden portfolio  
in web versie van Presentis. 
Mogelijkheid tot creëren van 

eigen structuur en  
’portfolio bladen’
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OSR ondersteuning 
Met OSR kunnen scholen op één centrale plek aangeven welk (leerling)administratiesysteem ze 
gebruiken voor de uitwisseling van gegevens.  

Met OSR is het mogelijk om voor o.a. RIO vo, VVA en andere (toekomstige) diensten aan te 
geven welk LAS/SIS gebruikt wordt voor de uitwisseling van gegevens.  

Voor meer informatie over OSR: https://www.kennisnet.nl/onderwijs-serviceregister/ 

VVA koppeling  
Scholen kunnen met VVA veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen 
uitwisselen. Hiermee kan mogelijke schooluitval in kaart worden gebracht. 

Wat maakt VVA mogelijk?  

het doorgeven van leerlingen die naar verwachting een mbo-opleiding zullen gaan volgen  

het ontvangen van aanmeldstatussen van deze leerlingen bij mbo-instellingen  

het in kaart brengen van mogelijke schooluitval, waardoor de school maatregelen kan 
nemen om de uitval terug te dringen 

het voldoen aan de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ 

Om VVA te kunnen gebruiken moet de school dit geregistreerd hebben in het OSR en daarnaast 
contact opnemen met de helpdesk van Presentis. 

Digitaal in- en uitschrijven 
Via de BRON koppeling kan vanaf dit schooljaar ook direct de in- en uitschrijfverklaring worden 
verstuurd en/of ontvangen. Voor Presentis is dit onderdeel inmiddels getest en opgeleverd. U 
kunt daarom in uw berichtencentrum van BRON deze digitale in- en uitschrijven binnenkort zien 
verschijnen.

Op dit moment zijn nog niet alle leerlingadministratiesystemen aangesloten. Tot die tijd is het 
van belang dat de scholen nog de ’oude’ manier van werken in stand blijven houden m.b.t. de in- 
en uitschrijfverklaringen, ondanks dat Presentis al wel is aangesloten.
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