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HET NIEUWS
Presentis in alle provincies
Presentis draait vanaf deze maand in alle 12 provincies in Nederland. Hier zijn wij erg trots op!
Wij blijven ons systeem telkens ontwikkelen en we blijven op de
hoogte van de landelijke wet en regelgeving. Zien jullie
verbeteringen of hebben jullie tips voor ons, dan horen we dat
natuurlijk graag.
In de nieuwsbrief van februari hebben we geschreven over de
verschillende fasen van implementatie die wij hebben ingevoerd.
Hierbij hebben we aan jullie gevraagd of jullie school een analyse
zou willen van de database van Presentis met daarbij een advies
van ons of het gebruik van Presentis op jouw school optimaal is of
dat je er nog meer uit zou kunnen halen. De reacties hierop zijn
enorm leuk en een tiental scholen gaan via deze analyse zichzelf
en gebruik van Presentis verbeteren.
Vanuit onze kant zien we dat er niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden
van Presentis en dat er ook nog wel eens wat dubbele administratie tussen zit. Dit is juist wat we
niet willen voor jullie en vanuit onze kant is het een uitdaging om jullie hierop te wijzen, zodat
jullie het systeem als helpend ervaren in het ontwikkelproces dat jullie aangaan met elke leerling.
Op het moment dat we een analyse uitvoeren dan komt dit ook aan de orde.

NPO
Om de zogeheten ‘scan’ en de onderbouwing/verantwoording te vergemakkelijken kunnen
scholen die in Presentis hun leerlingen volgen op de individuele leerlijnen, onderwijsbehoeften en
extra ondersteuning informatie uit Presentis halen. We hebben voor meerdere scholen al
varianten gemaakt die dit proces ondersteunen. Wanneer jullie school hier vragen/verzoeken
heeft, kan er uiteraard contact gezocht worden met onze helpdesk. Wij ondersteunen jullie graag.

INFO@PRESENTIS.NL

WWW.PRESENTIS.NL
085 - 401 93 69

1

NIEUWSBRIEF

MEI 2021

PRESENTIS

Regionale bijeenkomsten portfolio
In juni en juli 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. We zullen de bijeenkomsten
zoveel mogelijk kosteloos organiseren en zullen daarom ook de scholen vragen om een lokaal ter
beschikking te stellen waar wij gebruik van kunnen maken.
De bijeenkomsten zullen op de volgende data georganiseerd gaan worden:
- 11 juni ochtend regio Hengelo, Enschede
- 15 juni ochtend regio Den Haag, Delft
- 17 juni ochtend regio Rotterdam, Gorinchem
- 17 juni ochtend regio Emmen, Assen

- 17 juni middag regio Zwolle, Meppel

- 24 juni ochtend regio Arnhem, Doetinchem

- 24 juni middag regio Apeldoorn, Harderwijk

- 29 juni ochtend regio Amsterdam, Haarlem

- 29 juni middag regio Utrecht, Amersfoort

- 30 juni ochtend regio Heerlen, Geleen

- 30 juni middag regio Nijmegen, Oss
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VVA en BRP-adres
De VVA-module communiceert alleen met het BRP-adres. Deze is alleen bekend in Presentis als
er een identificatiebericht is uitgewisseld via de BRON-koppeling.
Wanneer het BRP-adres van een leerling geheim is, dan kan er dus geen VVA-melding gedaan
worden. Dat resulteert in een foutmelding. Daar kan de school en ook wij als Presentis op dit
moment niets aan doen.
Landelijk is men op dit moment aan het kijken hoe hier mee om te gaan. Het gaat hier niet om de
technische kant, maar om de inhoudelijke kant waar men nog over in discussie is. Zodra daar
een passende oplossing voor is, zullen wij dit verwerken in de VVA module.

Nieuwe leerlingen ’21/’22:OSO
Niet-BRON scholen kunnen nog steeds hun lijsten met nieuwe leerlingen aanleveren (niet via email). Laat ons weten dat het om nieuwe leerlingen gaat, zodat wij deze koppelen aan de
aanmeldgroep. Zo kunnen de collega’s van de intake/ondersteuning aan de slag met de
startdocumenten en de dossieranalyses.
Scholen die op dit moment nog geen OSO gebruiken kunnen contact opnemen met de helpdesk
om dit alsnog te regelen. Het geeft veel tijdswinst bij het opstellen van de startdocumenten.

Training uitstroommonitor 7 oktober 2021
Op 7 oktober 2021 zullen we weer een training voor de koppeling met de
uitstroommonitor organiseren. Tijdens de training zullen we uitleg geven
over het klaarzetten van de stamgegevens en koppelingen m.b.t. de
uitstroommonitor, het invullen van de juiste gegevens en het genereren van
een exportbestand. Alle cursisten wordt gevraagd een eigen laptop mee te
nemen, zodat we ook echt aan de slag kunnen.
De training is bedoeld voor alle collega’s en beheerders die verantwoordelijk
zijn voor nazorg en/of de uitstroommonitor. 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 training.
De training zal plaatsvinden op 7 oktober 2021 van 10.00 - 14.00 uur in Apeldoorn.
De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd.
Kosten voor deze training bedragen € 150,00 per persoon.
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Training autorisatiematrix (AVG) 14 oktober
De AVG wetgeving vraagt meer preventief en pro-actief beleid op het gebruik
van een middel als Presentis. De autorisatiematrix biedt de school de
mogelijkheid dit goed te organiseren.
Tijdens deze training wordt de systematiek stap voor stap doorgenomen en
daarnaast uiteraard gelegenheid geboden om voor de eigen school de juiste
instellingen te doen en de uiteindelijke omzetting te realiseren.
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
training.
De training zal plaatsvinden op 14 oktober 2021 van 10.00 - 15.00 uur in
Apeldoorn.
De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd.
De kosten voor deze training bedragen € 150,00 per persoon.

Training roosteren 10 en 11 november 2021
Op 10 en 11 november 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 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.
De training zal plaatsvinden op 10 en 11 november 2021 van 10.00 - 15.30 uur in
Apeldoorn. De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd.
De 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-update meerdere locaties
In het app gebruik is er voor scholen die meerdere locaties hebben
en ook locatie overstijgend roosteren en werken met leerlingen een
functionele wijziging doorgevoerd die er voor zorgt dat de docenten
die deze groepen begeleiden direct toegang hebben tot deze
groepen, ongeacht van welke locatie en uit welk leerjaar deze
leerlingen komen. Dit zorgt voor een effectieve werking van de
absentie module en het maken van logboek aantekeningen.

Autorisatiematrix
Binnen Presentis wordt ook voor leerlingen die meer dan de
gemiddelde ondersteuning nodig hebben veel gewerkt met externe
partijen vanuit bijvoorbeeld het samenwerkingsverband. Om die
reden is het autoriseren nog belangrijker geworden en kunnen de
scholen daarom de gehele leerlingpagina afsluiten van een leerling,
als bijvoorbeeld alleen de ondersteuningsmodule inzichtelijk moet
zijn.

Gespreksformulieren
Steeds meer scholen werken met of willen werken met
gespreksformulieren die door de leerlingen zelf ingevuld kunnen
worden. Of formulieren waarbij verschillende onderdelen door
verschillende personen aangevuld kunnen worden. In de nieuwe
update is dit binnen de autorisatie van de gespreksformulieren op
onderwerp niveau in te regelen.
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ROADMAP
2020-2021
PORTFOLIO
Integraal verbonden portfolio
in web versie van Presentis.
Mogelijkheid tot creëren van
eigen structuur en
’portfolio bladen’
APP
Doorontwikkeling van de app
met het portfolio. Daarnaast
herstructurering van de
menustructuur en navigatie
binnen de app.
ECK
Uniek nummer voor
onderwijscarrière van de
leerling.

KOLOMKIEZER
Functie om zelf overzichten
samen te stellen en
exporteren.

OVERZICHTEN
Ter ondersteuning van analyse
en sturing o.a. incidenten,
ondersteuning, mentoraat en
administratie

LAY-OUT AANPASSING
Aanpassingen aan de
algemene lay-out om
gebruikerservaring te
verbeteren. Verbeteren van
bereikbaarheid van de
menustructuur
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