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In de afgelopen periode zijn de eerste trainingen 
gegeven aan de scholen die direct willen starten 
met het portfolio in Presentis. In Apeldoorn op 
ons kantoor hebben we al meerdere scholen 
mogen ontvangen voor deze training.

De vele mogelijkheden die het portfolio biedt worden 
daarbij uitgebreid uitgelegd en daarnaast ook 
geoefend. Naast de praktische zaken is er ook veel 
aandacht voor het proces rondom het portfolio. 

Hilarius creatieve reclamemakers heeft de 
afgelopen periode samen met ons hard gewerkt 
aan de nieuwe website. Door de jaren heen 
is ons product en bedrijf enorm gegroeid en 
ontwikkeld. Hoog tijd voor een nieuw jasje dus. 
Wij zijn blij met het resultaat.  

Ook Presentis zelf zal op termijn een nieuw jasje 
gaan krijgen, maar daarover later meer.

Nieuwsgierig naar het resultaat? 
Kijk op www.presentis.nl

Er worden tips gegeven en ervaringen gedeeld 
over hoe je als school samen met de leerlingen 
en andere belanghebbenden tot een betekenisvol 
portfolio komt en zorgt voor een goede technische 
en inhoudelijke implementatie. Ook interesse in de 
portfolio training? Op de trainingskalender staan de 
aankomende tijd nog meer trainingen gepland. Lees 
daarover meer verderop in deze nieuwsbrief.

Eerste trainingen 
portfolio; scholen gestart!

Nieuwe website in de lucht

Nieuws

    



Analyse van het technische 
en inhoudelijke gebruik van 
Presentis 

De afgelopen maanden hebben we al bij ruim 15 
scholen een analyse uitgevoerd van het technische- en 
inhoudelijke gebruik van Presentis. Om daarna samen 
planmatig te werken aan verbeteringen. Zo ook bij KWC 
Praktijkonderwijs uit Culemborg. 

Naar aanleiding van de analyse is er samen met de 
school een traject uitgestippeld om de basiskennis van 
Presentis te verstevigen en het gebruik effectiever te 
maken.

Ons team is wederom uitgebreid. 
We zijn erg blij dat Bernard ons 
team is komen versterken. Hij 
stelt zich graag aan jullie voor. 

Hallo allemaal,

Hierbij zal ik mij even voorstellen, ik ben Bernard 
Scheuter. Samen met mijn vriendin hebben wij een 
samengesteld gezin met 5 dochters.
Na meer dan 20 jaar in de ICT buitendienst heb ik 
een weloverwogen stap gemaakt naar software 
ontwikkeling. Hiervoor heb ik ruim een jaar zelfstudie 
gedaan en een aantal trainingen gevolgd.

Presentis geeft mij nu de kans om in een professionele 
omgeving die kennis te borgen en uit te bouwen. 
Hierbij helpt de vele jaren ervaring van de collega’s om 
mij heen natuurlijk enorm.

Door mijn eigen ervaring als ouder met passend 
onderwijs en de juiste middelen, kan ik mij volledig 
scharen achter de filosofie van Presentis.

Bij Presentis ga ik mij voornamelijk bezig houden met 
software ontwikkeling. Daarnaast ga ik de helpdesk 
ondersteunen. De kans is dus groot dat je mij een keer 
aan de andere kant van de telefoonlijn treft!

Recensie Talentstad Zwolle
Inge Schulkes; Schoolleider Talentstad 
Praktijkonderwijs Zwolle

Dankzij de analyse die Leonie van ons gebruik omtrent 
de mogelijkheden van Presentis heeft gemaakt, 
hebben we een echt goed inzicht gekregen in de 
aandachtspunten die hier voor ons als school liggen.

Samen met het Presentis-team van onze school 
hebben we hier naar gekeken en dit was erg leerzaam.
In de terugkoppeling vielen ons een aantal zaken op 
waaronder o.a. toch nog steeds het goed formuleren 
van SMART doelen met de leerlingen en de koppeling 
met het OPP hierbij.

We hebben Leonie gevraagd om dit samen met het 
hele team in een sessie op te pakken.
Erg fijn daarbij is dat je ziet en hoort dat Leonie zelf in 
het praktijkonderwijs heeft gewerkt.

Dit maakt de communicatie helder en duidelijk, ook 
qua voorbeelden.Scholen die met Presentis werken 
raad ik echt aan om een scan te laten maken.
Wij zullen dit als school zeker weer doen.
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Nieuws

Even voorstellen; Bernard Scheuter



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 door-
genomen en daarnaast uiteraard gelegenheid gebo-
den 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 16 december 2021 
van 10.00 - 15.00 uur in Apeldoorn. De lunch, 
koffie/thee en drankjes worden verzorgd. 
De kosten voor deze training bedragen € 250,00 
per persoon. 

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

• Wat moet vanuit de bestaande mappenstructuur 
worden opgenomen in het portfolio?

• Welke mappen gaan jullie overzetten naar het port-
folio?

• 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 bijvoorbeeld aan een invulblad ‘start 
schooljaar’ en invulblad ’einde schooljaar’ die de 
leerling zelf invult. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan 
eventueel verschillende invulbladen voor verschillende 
leerjaren, het is mogelijk om invulbladen toe te kennen 
aan een bepaald leerjaar, klas en/of cursusgroep. 
Als laatste is het belangrijk om gebruik te maken van de 
autorisatiematrix. Wanneer deze nog niet geactiveerd 
is, kan het portfolio niet geactiveerd worden.

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, koffie/thee en drankjes worden 
verzorgd.  De kosten bedragen € 250,00 per persoon.

Nog steeds krijgen wij de vraag van scholen om samen 
het portfolio in te richten. De aankomende maanden 
hebben we daarom verschillende data waarop scholen 
naar Apeldoorn kunnen komen om dit te doen. 
Je kunt je opgeven voor de training op donderdag 18 
november 2021, 2 december 2021, 26 januari 2022 of 
16 februari 2022. 
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Trainingen beheer en gebruik Portfolio

Training autorisatiematrix 
(AVG) 16 december



De tweedaagse training 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 16 en 17 maart 
2022 van 10.00 - 15.30 uur in Apeldoorn. De
lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd.

De kosten voor deze training bedragen € 250,00 
per persoon per dag.

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief meer 
inhoudelijke informatie over de updates van de
app en de web applicatie.

Roadmap 2021-2022Training roosteren 
16 en 17 maart 2022
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 Updates

Updates in de app:
Stageverslagen schrijven
Leerlingen kunnen vanaf de aanstaande update van de 
app hun stageverslagen in de app maken. Zo kunnen ze 
direct aan het eind van de stagedag/week het verslag 
maken.

Optie ‘aanstaand huiswerk’
Naast dat de leerlingen het huiswerk op de specifieke 
datum in de agenda kunnen terugvinden is er nu ook de 
mogelijkheid om het huiswerk in een lijst te bekijken. 
Daarin staat het aanstaande huiswerk opgesomd. De 
leerling kan zelf het huiswerk afvinken wanneer het 
klaar is.

Optie ‘laatste cijfers’
Naast de cijfers per periode kan nu ook een lijst met 
‘laatste cijfers’ worden getoond. 

Verder gaan waar je gebleven bent
De professional kan het gebruik van de app oppakken 
waar hij gebleven is na het invoeren van de pincode. De 
app zal niet meer (direct) volledig worden afgesloten 
wanneer deze een moment naar de achtergrond wordt 
gezet.

• KOLOMKIEZER
 Functie om zelf overzichten samen te stellen 

en exporteren.

• ECK
 Uniek nummer voor onderwijscarrière van de 

leerling.

• MAILEN VANUIT PRESENTIS
 Mogelijkheid om leerlingen en/of ouder(s)/

verzorger(s) te mailen vanuit Presentis met 
berichten en bijvoorbeeld nieuwsbrieven

• PORTFOLIO
 Maatwerk van de scholen integreren. 

Scholen worden hiervoor benaderd.

• APP
 Toestemmingen geven cijfers invoeren

• 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


