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ECK, OVERZICHTEN,
KOLOMKIEZER, LAY-OUT

HET NIEUWS
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en

weer uitgerust aan het werk gaan!!

Regionale bijeenkomsten portfolio
In juni en juli zijn er 13 bijeenkomsten geweest door heel het land
waarbij wij uitleg hebben gegeven over de nieuwe portfolio module
in Presentis. Hier hebben veel van jullie aan deelgenomen en we
hebben hier tips van jullie mogen ontvangen; dank daarvoor! De
reacties vanuit de scholen waren positief, dit is voor ons altijd tof
om te horen!
Door de input van deze bijeenkomsten hebben de afgelopen
zomer de bouw en het testen van het portfolio af kunnen ronden en
wij zijn erg enthousiast, met name voor de leerling, wat er nu allemaal mogelijk is om je eigen
portfolio op te bouwen en te laten zien wat je kunt en geleerd hebt.
Wij zullen, naast de bijeenkomsten van de afgelopen tijd, de aankomende tijd veel contact blijven
houden met de scholen om feedback te ontvangen en verbeteringen en/of nieuwe wensen in
kaart te brengen en daarnaast de scholen te helpen met het proces rondom het inrichten en
uitrollen van het portfolio in de school. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.
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Het portfolio
In de laatste update is het portfolio voor alle scholen beschikbaar in de web-based versie.
Werken jullie ook met de app dan is het portfolio ook hier beschikbaar. Om het portfolio goed te
kunnen gebruiken zal de school eerst de eigen gekozen inrichting op orde moeten maken.
Zoals jullie van ons gewend zijn is er weer een hand-out beschikbaar waarin staat hoe jij het
portfolio op de juiste manier voor jullie school kunt inrichten en hoe je hiermee werkt. De hand out
wordt samen met deze nieuwsbrief verstuurd. Er worden landelijke trainingen verzorgd om het
portfolio in te richten en het gebruik uit te leggen. Trainingen op jullie eigen school zijn natuurlijk
ook mogelijk.

Veel scholen willen met de app gaan werken, dit snappen wij. Met de komst van het portfolio in
de app is deze voor de leerlingen woest aantrekkelijk! Ze kunnen direct vanuit de app foto’s en
filmpjes maken en deze in de juiste map in het portfolio zetten. Op deze manier bouwt de leerling
snel zijn portfolio op met items waar hij zelf trots op is!
Wil jij gaan werken met de app, neem contact op met onze helpdesk. Het is per school
verschillend welke stappen er genomen dienen te worden en Ewout heeft hier het overzicht van.
Het is wel goed te weten dat wanneer je voornemens bent om met de app te gaan werken dat je
hier op tijd mee begint. Je dient hier namelijk nog een aantal stappen voor te ondernemen.
Let op! Er zijn scholen die de overstap nog moeten maken voor de aparte inlog voor ouders, heb
jij dit nog niet gedaan wacht nog even met het versturen van de kennismakingsbrief wanneer jij
voornemens bent om op korte termijn met de app te gaan werken.
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Trainingen beheer en gebruik Portfolio
We hebben van meerdere scholen de vraag gekregen of we samen het portfolio kunnen
inrichten. We willen jullie graag de mogelijkheid bieden om dit samen met ons te doen in
Apeldoorn.
Je kunt je opgeven voor de training op donderdag 30 september 2021, woensdag 13 oktober
2021 of donderdag 18 november 2021.

Om effectief en praktisch aan de slag te kunnen is het noodzakelijk om enige informatie
beschikbaar te hebben tijdens de training. Denk aan:
-

-

Bestaande mappenstructuur
Welke mappen gaan jullie overzetten naar het portfolio
Welke nieuwe mappen worden aangemaakt in het portfolio. Denk hierbij aan: Tips en
Tops, aanwezigheid, gespreksverslagen, leerdoelen, bevorderende factoren,
praktijkvakken, theorie en cijfers en competenties.
Welke mappen jullie als school verplicht achten.
Welke gepersonaliseerde vragenlijsten jullie willen gaan aanmaken?
Welk invulblad hoort er bij het uploaden van een foto?
Welk invulblad hoort er bij het uploaden van een video?
Welke extra invulbladen willen aanbieden aan de leerlingen collega’s?

Denk hierbij aan een invulblad ‘start schooljaar’ en invulblad ’einde schooljaar’ die de leerling zelf
invult. Denk hierbij ook aan eventueel verschillende invulbladen voor verschillende leerjaren, het
is mogelijk om invulbladen toe te kennen aan een bepaald leerjaar, klas en .
Wil jij hieraan deelnemen, geef je dan op. 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. Er is op deze dagen een maximaal aantal plekken van 12 personen beschikbaar. De
trainingen duren van 9.30 uur tot 15.00 uur. De lunch, kof e/thee en drankjes worden
verzorgd. De kosten bedragen €250,- per persoon.
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Effectief gebruik 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 hierbij te ondersteunen,
zodat jullie het systeem als helpend ervaren in het ontwikkelproces dat jullie aangaan met elke
leerling.
Op het moment dat we een analyse uitvoeren van jullie database dan komt dit ook aan de orde.
Daarbij kijken we naar bovenstaande zaken en ook naar het inhoudelijk, handelingsgericht
gebruik van Presentis, het nakomen van de interne afspraken en de inhoudelijke kwaliteit van het
dossier. Met de komst van het portfolio wordt het nog belangrijker om Presentis vooral ook
ontwikkelingsgericht in te zetten.
Geïnteresseerd om samen met ons te kijken naar jullie database en dit proces te ondersteunen?
Bel of mail naar onze helpdesk en we gaan samen aan de slag!

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.

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, kof e/thee en drankjes worden verzorgd.
De kosten voor deze training bedragen € 150,00 per persoon.
WWW.PRESENTIS.NL
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*Extra* Training roosteren 19 en 20 januari 2022
De roostertraining van 10 en 11 november is volledig volgeboekt. Daarom zullen we een extra
roostertraining organiseren op 19 en 20 januari 2022. 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 19 en 20 januari 2021 van 10.00 - 15.30 uur in Apeldoorn.
De lunch, kof e/thee en drankjes worden verzorgd.
De kosten voor deze training bedragen € 150,00 per persoon per dag.

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief meer inhoudelijke informatie over de updates van de
app en de web applicatie.
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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 en web update
portfolio
De belangrijkste update van dit moment is uiteraard het portfolio.
Zowel in de app als in de web applicatie. Leerlingen en collega’s
kunnen PDF’, foto’s, video en invulbladen toevoegen aan het portfolio
van de leerling.
Van de foto’s wordt een mooie collage gemaakt (max. vier foto’s per
collage). De video’s worden opgeslagen en omgezet naar een QR
code die gescand kan worden om de video weer te tonen. Ook aan
mensen die geen inlogcode voor presentis hebben. Daarnaast
kunnen bijvoorbeeld complimenten, feedback formulieren en andere
invulbladen worden klaargezet en toegevoegd. Als laatste kan een
leerlingen alles dat opgeslagen kan worden als PDF zelf toevoegen
aan het portfolio.
Zeer flexibel dus, voor zowel de leerling als professional. En een
geweldige basis om als input te gebruiken voor coaching en
ontwikkelgesprekken.

Verbeteringen in de app
Naast de update van het portfolio in de app zijn er een aantal andere
verbeteringen doorgevoerd in de volgende onderdelen.
- Stabiliteit van de dubbele authenticatie
- Functionaliteit van de absentenregistratie
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ROADMAP
2021-2022

KOLOMKIEZER
Functie om zelf overzichten
samen te stellen en
exporteren.

PORTFOLIO
Maatwerk van de scholen
integreren. Scholen worden
hiervoor benaderd.

APP
Herstructurering van de
menustructuur en navigatie
binnen de app.

ECK
Uniek nummer voor
onderwijscarrière van de
leerling.

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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