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Portfolio geïntegreerd in Presentis 

Al een aantal maanden wordt er hard gewerkt aan het portfolio binnen Presentis. Het portfolio 
wordt geïntegreerd in de web omgeving en uiteraard ook in de app.  

Waarom? Zodat de leerlingen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en wat ze allemaal in 
hun mars hebben. 

Wat? Echt alles; foto’s, videoclips, leerlijnen, stageverslagen, stagegeschiedenis, 
stagegesprekken, persoonlijke doelen. Alles waar een leerling TROTS op is. Het wordt zijn 
visitekaartje waarmee hij de school verlaat.  

En natuurlijk een aantal verplichte onderdelen zoals aanwezigheid en onderwijstijd.  

Hoe? Alle bestaande inhoud vanuit Presentis kan een leerling (en professional) doorsturen naar 
het portfolio in een mooie lay-out in eigen huisstijl. Een leerling kan zelfs in de app een foto 
maken en deze direct in zijn portfolio zetten.  

Wie? Vooral de leerling zelf, met hier en daar wat begeleiding van de professional.  

Wanneer? Het eindportfolio kun je genereren op elke 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. 
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Regionale bijeenkomsten 
portfolio  
In juni zullen we regionale bijeenkomsten gaan organiseren in 
overleg met de scholen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we 
de scholen gaan bijpraten over het aanstaande portfolio in 
Presentis. Hoe dit verbonden is met de reeds bestaande 
inhoud en welke invloed de school en de leerling heeft om het 
portfolio vorm te geven. Ook zullen we de scholen gaan 
uitleggen wat ze dit schooljaar kunnen doen om alles technisch 
en inhoudelijk goed klaar te zetten voor volgend schooljaar. 

We zullen persoonlijk contact zoeken met de contactpersonen 
van alle scholen om hen uit te nodigen voor deze 
bijeenkomsten. Door ze regionaal te organiseren kunnen we dit 
in kleine groepen doen. Streven is elkaar ’echt’ te zien en spreken. Mocht dit vanwege de 
maatregelen niet kunnen, dan zullen we online bijeenkomsten organiseren.  

Gebruik Helpdesk  
Zodra je de helpdesk belt dan krijg je Ewout aan de telefoon. De helpdesk is bedoeld, zodat je 
snel en efficiënt geholpen wordt. Voor een antwoord op al je praktische vragen is Ewout 
bereikbaar. Voor meer complexe of inhoudelijke vragen kan het zijn dat Ewout je doorverwijst om 
vast te stellen waar de school behoefte aan heeft. 

Nieuwe leerling 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. 

Digitaal in- en uitschrijven 
Via de BRON koppeling kan vanaf dit schooljaar ook direct de in- en uitschrijfverklaring digitaal 
worden verstuurd en/of ontvangen. Voor Presentis is dit onderdeel inmiddels getest en 
opgeleverd. In Presentis kunt u in uw berichtencentrum van BRON deze digitale in- en 
uitschrijfbewijzen binnenkort zien verschijnen. DUO heeft ons laten weten dat zowel de nieuwe 
digitale in- en uitschrijfbewijzen als de bestaande papieren versie gebruikt mogen worden. Het is 
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raadzaam om hier als scholen onderling afspraken over te maken. In de handleiding BRON VO 
van DUO wordt digitale in- en uitschrijfbewijzen verder toegelicht. Deze kunt u hier downloaden: 
https://www.duo.nl/zakelijk/images/handleiding-bron-vo.pdf.  

Herhaling: 
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. 

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 uitgebreid met meerdere 
onderdelen: 
De app is afgelopen maand ge-update 
met meerdere functies en verbeteringen. 
Naast de lay-out, snelheid, stabiliteit en 
ook extra beveiliging zijn er een aantal 
belangrijke onderdelen toegevoegd op 
verzoek van meerdere scholen. 

 

Logboeken: 

Voor de dagelijkse korte aantekeningen 
in een leerling dossier is het vanaf de 
update mogelijk om zowel het logboek 
achtergrond als het logboek voorgrond 
te gebruiken. Zo kan de professional 
onderweg, in de pauze en bijvoorbeeld 
in de gymzaal op een eenvoudige 
manier korte aantekeningen maken. 
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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
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Doelen: 

Een veel gevraagd onderdeel voor de app! Leerlingen kunnen vanaf nu in de app zien welke 
persoonlijke leerdoelen zij hebben en hoe hier aan gewerkt kan worden. Daarnaast kunnen zij 
zien welke doelen ze hebben afgerond en behaald. Uiteraard is deze inhoud ook voor ouder(s)/
verzorger(s) en professionals van de school beschikbaar. 

Deze worden, net zoals in de webversie van Presentis, gevoed vanuit de coachgesprekken op 
school en stage. 

Aanwezigheid: 

Leerlingen en ouder(s)/verzorgers kunnen van nu in de app zien hoe een leerling er voor staat 
m.b.t. zijn/haar aanwezigheid. Alle meldingen en ook de totalen kunnen per periode bekeken 
worden. 

Voor de professional geldt dat zij de aanwezigheid ook kunnen invoeren in de app. Dit kan per 
lesuur of per lesdag, afhankelijk hoe de school het rooster en verantwoordelijkheid heeft 
georganiseerd.
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