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Leerlingvolg- en begeleidingssysteem

Nieuws
Diploma en verklaring
Einde van dit schooljaar is iedere school voor
praktijkonderwijs verplicht om de leerlingen die
uitstromen een diploma te verstrekken. En bij
het niet voldoen aan de exameneisen van de
school de leerling een verklaring mee te geven.
Via Presentis zullen we, op basis van de wettelijke
kaders, beide templates gaan aanbieden die via
de rapportagemodule kunnen worden afgedrukt.

Hand-out nieuwe schooljaar

Eventueel op waardepapier. Het diploma was
natuurlijk al beschikbaar en deze zullen we nog een
keer kritisch bekijken en eventueel, indien nodig
aanpassen. De verklaring zal worden toegevoegd aan
de mogelijkheden.

Bij deze nieuwsbrief hebben we in de bijlage de
’hand-out start nieuw schooljaar’ toegevoegd. Het
is prettig voor jullie om het huidige schooljaar af te
sluiten en het nieuwe schooljaar op te starten. Alles
wat je m.b.t. deze onderdelen moet regelen staat

Mochten jullie hierover vragen hebben, neem dan

hierin. Lees deze goed door, zodat je het nieuwe

contact op met onze helpdesk.

schooljaar goed zelf kunt opstarten.

Landelijke Presentis dag 1 december 2022
Jaaaa, we hebben weer een landelijke Presentis dag gepland! Wij hebben er al ontzettend

Presentis

veel zin in; elkaar weer ontmoeten met veel scholen tegelijk en ideeën met elkaar delen.
Zet deze dag vast in je agenda. De locatie en de inhoud van deze dag volgen.
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Nieuws
Nieuwe collega!
Mijn naam is Marloes van Dijk en ik heb ruim 6 jaar

Meldingen- en
berichtencentrum
We zijn bezig om een meldingen- en berichten
centrum te realiseren. Dit betekent dat de
professional berichten via Presentis kan
versturen aan collega’s.

ervaring als orthopedagoog, eerst werkzaam op het
SBO en de laatste jaren op het praktijkonderwijs

Daarnaast zal Presentis meldingen versturen

in Woerden. Nu werk ik af en toe nog als

wanneer er een nieuw item in Presentis wordt

orthopedagoog naast mijn werk voor Presentis en

geplaatst. Denk hierbij aan; een gespreksverslag,

help ik basisschoolleerlingen bij het creëren van

incident en/of logboekitem. Jij kunt aangeven wie

een doorlopende lijn naar het praktijkonderwijs.

er een melding van dit nieuwe item moet krijgen. Er

Op het Futura College ben ik naast mijn taken

kunnen meldingen worden verstuurd op basis van

voor het ondersteuningsteam projectleider voor

rol, autorisatieprofiel en/of persoon.

de implementatie van vernieuwde leerlijnen en
bijbehorend ontwikkelplan. Tot de zomer zal ik 1 dag

Wanneer het meldingen- en berichtencentrum

in de week ingewerkt worden en na de zomer zal ik

beschikbaar is, zullen wij jullie hierover uiteraard

volledig aan de slag gaan bij Presentis. Graag kom ik bij

berichten.

jullie op school om Presentis te implementeren, advies
te geven over processen rondom het handelingsgericht
werken of een analyse te maken van het gebruik van
Presentis bij jullie op school.

Analyse
Staat het gebruik van Presentis en de
ontwikkelingen binnen jullie school op de planning
in schooljaar 2022-2023? Je zou kunnen starten
met een analyse van jullie database.
Dit betekent dat jullie database volledig wordt
doorgenomen door ons qua gebruik. Vanuit deze
analyse wordt advies gegeven over de nieuwste
ontwikkelingen binnen de leerlingbegeleiding in ons
systeem en doordat we dit gezamenlijk nabespreken
maken we een planning waarbij jullie eigen
doelstellingen/speerpunten naar voren komen en

BRON is ROD VO
De naam ROD vervangt het oude ‘BRON’. Het
betreft dus alleen een naamsverandering die
doorgevoerd moet gaan worden. Deze zal daarom
ook in Presentis zelf worden doorgevoerd. ROD
staat voor Register OnderwijsDeelnemers.

waarbij jullie het middel Presentis gebruiken om deze
doelstellingen en speerpunten te behalen.

Nieuws
Training beheer & gebruik
portfolio 16 juni a.s.
In de aankomende maand organiseren we weer
portfolio training voor de scholen die willen
starten met het gebruik van het portfolio in
Presentis.Om effectief en praktisch aan de slag te
kunnen is het noodzakelijk om enige informatie
beschikbaar te hebben tijdens de training.

•

Welk invulblad hoort er bij het uploaden van een

•

Welk invulblad hoort er bij het uploaden van een

•

foto?
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

Denk aan:

•

Wat moet vanuit de bestaande mappenstructuur

•

Welke mappen gaan jullie overzetten naar het

•
•

bepaald leerjaar, klas en/of cursusgroep.
Opgeven kan via info@presentis.nl.

worden opgenomen in het portfolio.
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

Administratieve training 21 juni 2022

gaan aanmaken?

Om alle nieuwe administratieve functies goed in te
kunnen richten en gebruiken en dit op een verantwoorde
manier te kunnen doen worden de aankomende tijd
administratieve trainingen gegeven. Hierin worden o.a.
de kolomkiezer, toestemmingen, mailen vanuit Presentis
en belangrijke info uitgelegd en ingericht. Uiteraard is er
ook ruimte voor andere administratieve vragen.
De training is bedoeld voor de applicatiebeheerder en
administratief beheerder van Presentis. Opgeven kan via
info@presentis.nl.

Trainingen schooljaar 2022-2023
Start schooljaar training voor beginnende collega’s
Gaan er komend schooljaar nieuwe medewerkers

deelnemers voldoende om aan 1 van deze dagen deel

starten bij jullie in het team? Wij verzorgen bij ons op

te nemen. De dagen zijn: maandag 5 september,

kantoor in Apeldoorn een dag training waarbij alle

vrijdag 16 september en dinsdag 20 september.

basisprincipes rondom het werken met Presentis
worden uitgelegd. Voorgrond/achtergrond,

Wil jij aan een van de trainingen deelnemen, geef je

handelingsgericht werken, stagemodule,

dan op. Opgeven kan via info@presentis.nl. Geef

verschillende gesprekken en wat staat waar.

daarbij de naam van de school en de naam/namen van
de personen door, die deel zullen nemen aan deze

We hebben er voor gekozen om 3 dagen te plannen

training. De lunch, koffie/thee en drankjes worden

voor deze training. Bij een minimum van 6 deelne-

verzorgd. De kosten bedragen € 250,00 per persoon

mers gaat de training door. Het is voor de nieuwe

per dag.

Trainingen die vanuit
de vragenlijst zijn
geïnventariseerd

Uitstroommonitor
Wanneer? Donderdag 6 oktober
Inhoud: stagemodule, stagecompetenties, gesprekken
op stage, nazorg, portfolio & stage.

Voor wie: applicatiebeheerder + inhoudelijk
verantwoordelijken voor stage.

Allereerst bedankt voor het invullen van de vragenlijst die wij in december hebben rondgestuurd. Hier
hebben wij zeer nuttige informatie uit kunnen halen.
Op basis van de uitkomsten gaan wij de roadmap

Portfolio

aanvullen met de door jullie doorgegeven wensen.

Wanneer? Donderdag 29 september
Inhoud: Huidige mappenstructuur van de school, hoofd-

Een vraag in de vragenlijst was ook bij welke

onderdelen van het portfolio, verplichte en facultatieve

modules jullie ondersteuning zouden kunnen

onderdelen in het portfolio, school-eigen vragenlijsten/

gebruiken, hier is goed op gereageerd. Ook dank

invulbladen.

daarvoor. Hieronder zien jullie de trainingen die op

Voor wie? Applicatiebeheerder + inhoudelijk
verantwoordelijken portfolio.

basis van deze input gegeven gaan worden.

Planmatig en handelingsgericht
werken m.b.t. leerlingbegeleiding

Basisadministratie incl. accountantscontrole

Wanneer? 15 september en 15 november

Wanneer? Dinsdag 13 september

Inhoud: Handelingsgericht werken, gesprekken cyclus

Inhoud: Inschrijven en uitschrijven, OSO, schoolge-

& doelen, ontwikkelplan en OPP.

schiedenis, leerlingen indelen in klassen, groepen,

Voor wie? Applicatiebeheer en inhoudelijk
verantwoordelijken voor het handelingsgericht en
cyclisch werken binnen de gehele school.

fasen, cursussen, toekennen leerlijnen, controlelijsten,
opbrengsten genereren, ROD koppeling met RO, OBO
en accountantscontrole, mailen, toestemmingen geven,
belangrijke info, API koppelingen.

Leerlijnen en competenties

Voor wie? Applicatiebeheer + de verantwoordelijken voor de administratie.

Wanneer? 27 september en dinsdag 22 november
Inhoud: Leerlijnen gericht op theorie, Leerlijnen gericht
op praktijk, Leerlijnen gericht op algemene competen-

Zorg en ondersteuning

ties, Importeer functie, zodat je je eigen leerlijnen kan

Wanneer? Donderdag 13 oktober

importeren, portfolio en leerlijnen.

Inhoud: Aanwezigheidsadministratie; onderwijstijd,

Voor wie? Applicatiebeheer en de inhoudelijk
verantwoordelijken voor de leerlijnen op het
gebied van theorie, praktijk, stage en algemene
competenties (leergebied overstijgend) binnen de
gehele school.

signalen, automatisch brieven genereren, start - en
groeidocument inclusief OPP, zorg en ondersteuning,
incidentenregistratie.

Voor wie? Applicatiebeheerder + het zorgteam,
ondersteuningsteam, zorg coördinator, verzuim
coördinator.

Kwaliteit

Inhoud: Applicatiebeheer, stamgegevens + instellingen,

Wanneer? Tweedaagse training maandag 26
september en maandag 3 oktober, tweedaagse
training vrijdag 21 november en vrijdag 28
november

koppelen en ontkoppelen leerlijnen gebruikersbeheer,

Inhoud: Wanneer jij deelneemt aan deze training dan

autorisatiematrix, kolomkiezer, communicatie; mailen,

kies jij voor een tweedaagse. Hier zit bewust een week

app.

tussen. Bij de eerste training krijgen jullie veel te zien

Voor wie? Applicatiebeheerder + inhoudelijk
verantwoordelijken.

en te horen, aan het eind krijg je ‘huiswerk’ mee. Dit is

(Applicatie)beheer
Wanneer? Donderdag 22 september

omdat de kwaliteitscyclus, het PDCA werken binnen
elke school op hun eigen manier geregeld is. De twee-

Stage & nazorg

de dag gaan we dan actiever bezig met de kwaliteit

Wanneer? Dinsdag 4 oktober

binnen elke unieke school en Presentis gebruiken als

Inhoud: stagemodule, stagecompetenties, gesprekken

meetinstrument van de kwaliteit.

op stage, nazorg, portfolio & stage.

Voor wie? Applicatiebeheerder + de schoolleiding
en/of andere inhoudelijk verantwoordelijken.

Voor wie: applicatiebeheerder + inhoudelijk
verantwoordelijken voor stage.
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Trainingskalender totaal
Hieronder hebben de data overzichtelijk op een rij gezet. Voor meer informatie kun je
hierboven per training lezen voor wie de training bedoeld is en welke inhoud aan bod komt.

2022
16 juni

Portfolio training

27 september

Leerlijnen en competenties

21 juni

Administratie training.

29 september

Portfolio

Kolomkiezer, belangrijke info,

3 oktober

Kwaliteit dag 2 (vervolg van 26

toestemmingen en mailen in

september)

Presentis.

4 oktober

Stage en nazorg

5 september

Start schooljaar training voor

6 oktober

Uitstroommonitor

beginnende collega’s

13 oktober

Zorg en ondersteuning

13 september

Basisadministratie (incl.

8 en 9 november Roostertraining

accountantscontrole)

15 november

15 september

Planmatig en handelingsgericht
werken m.b.t. leerlingbegeleiding

21 november

Kwaliteit dag 1 (28 november dag 2)

16 september

Start schooljaar training voor

22 november

Leerlijnen en competenties

beginnende collega’s

28 november

Kwaliteit (vervolg van 21 november)

20 september

Start schooljaar training voor

1 december

Landelijke Presentis dag

22 september

Applicatiebeheer-training

2023

26 september

Kwaliteit dag 1 (3 oktober dag 2)

15 en 16 maart

Planmatig en handelingsgericht
werken m.b.t. leerlingbegeleiding

beginnende collega’s
Roostertraining

Wil jij aan een van de trainingen deelnemen, geef je dan op. Dit 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 beschikbaar. Wanneer er meer vraag is dan aanbod dan zullen wij meer trainingen aanbieden.
De training gaat door bij een minimum van 6 personen.
De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd. De kosten bedragen € 250,00 per persoon per dag.

Updates
Updates in de app en het
web: Rooster
We hebben na de roostertrainingen van afgelopen
week en die van maart weer een groot aantal
verbeteringen aangebracht. De belangrijkste staan
hieronder:

•
•
•
•
•

Uursoorten problemen opgelost
Bij toekennen blijft het rooster in het lokaal
waar het uur is toegekend
Rooster kopieerfunctie verbeterd
Rooster van de doel leerling wordt eerst
leeggehaald
Vinkje ‘beschikbaar in rooster’ op de
medewerkerskaart werkt nu naar behoren

www.presentis.nl

info@presentis.nl

•
•
•
•
•

Niet actieve medewerkers worden nergens meer
in het rooster getoond.
Zoekfunctie in vakkenlijst werkt
Er wordt in een vakantie niet meer door
geroosterd getoond.
Lokaalwissel functie toegevoegd door
oosteritems in geheugen te kunnen zetten
Kleuren en bepaalde teksten verbeterd

SOM koppeling
SOM Today heeft de koppelmogelijkheden
aangepast en beheersbaarder gemaakt voor de
scholen. Dit heeft als gevolg dat ook aan de kant
van Presentis de koppeling is aangepast door ons.

helpdesk@presentis.nl

telefoon 085 - 401 93 69

API centrum is actief

Aanstaande updates
(worden momenteel getest):

Veel scholen vragen naar koppelingen met andere
systemen. Deze werken vaak via een zogeheten
’API’ koppeling. Presentis was en is al gekoppeld
aan verschillende andere systemen via deze
techniek. Om de applicatiebeheerder/school
inzicht en beheer te geven in deze koppeling is
er een API centrum gemaakt. Zo heeft de school
zeggenschap en inzicht over welke informatie naar
welke partij gaat.
.

Uitbreiding portfolio
•
•
•

•

•

•

•

Meerdere vaste onderdelen vanuit Presentis
kunnen koppelen aan 1 portfolio map.
DLE weergave beschikbaar voor portfolio.
Wanneer scholen maatwerk hebben t.a.v.
toetsweergave, dan is dat voor de volgende
toetsen beschikbaar; Deviant, AMN, IVIO,
ToetsJIJ, ToetsJIJ (anderstaligen), TOA.
DIA toetsen en Nieuwsbegrip (o.a. TIAT)
worden ook ontwikkeld. Door aanpassingen
aan de kant van DIA en Nieuwsbegrip zelf
zullen deze zodra het kan worden
aangeboden.
Leerlijnen exporteren voor portfolio
(Bijvoorbeeld; praktische
vaardigheidslijsten, algemene competenties,
kwalificatiedossiers of theoretische
vaardigheden.
Veel scholen hebben maatwerk voor wat
betreft de leerlijnen. Wij gaan met de
scholen contact opnemen om ook hier
gegevens/weergaven te exporteren voor het
portfolio.
Aanwezigheid rapportage voor portfolio.
Deze is in eerste instantie te genereren
door een medewerker in de aanwezigheid
module. Dat zal op termijn verplaatst
worden naar een vernieuwde tegel
‘aanwezigheid’ op de leerlingpagina en dan
kan de leerling het ook zelf.

Roadmap 2021-2022

•

MELDINGEN- EN BERICHTENCENTRUM
Vanuit het systeem en gebruikers onderling meldingen en berichten verzenden en
ontvangen.

BEWAARTERMIJNEN
Module waarin verschillende bewaar	termijnen kunnen worden ingesteld.
Scholen krijgen hier binnenkort ook een
uitbreiding op de verwerkers
overeenkomst.

Vanuit verschillende oogpunten is het van belang
om de data die wordt verzameld in een leerling
dossier goed te kunnen beheren. Omdat er voor
verschillende doeleinden data wordt verzameld
over leerlingen en daar ook verschillende
bewaartermijnen op van toepassing zijn wordt
er op dit moment hard gewerkt aan een module
’bewaartermijnen’ door ons. Binnen deze module
kan de school zelf aangeven welke data, hoe lang
bewaard moet/mag blijven en zal hiervan dan
meldingen ontvangen.

info@presentis.nl

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

•

Bewaartermijnen

www.presentis.nl

•

•

ECK
Uniek nummer voor onderwijscarrière
van de leerling.

•

SINGLE SIGN ON
Functie om via 1 inlog in de systemen op
school te komen.

•

VERZUIM VO
Machine naar machine koppeling voor
het verzuim. (M2M)

•

OVERZICHTEN
Ter ondersteuning van analyse en sturing
op bijvoorbeeld incidenten .

•

LAY-OUT VERBETERING
Aanpassingen aan de algemene lay-out
om gebruikerservaring te verbeteren.
Verbeteren van bereikbaarheid van de
menustructuur en modernisering van
visuele weergave.

helpdesk@presentis.nl

telefoon 085 - 401 93 69

