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Nieuws
Landelijke Presentis dag 1 december 2022
Op donderdag 1 december zullen we een inter
actieve landelijke dag houden. Het programma
is zeer divers. We zullen een aantal nieuwe
onderdelen/modules lanceren, aanstaande
ontwikkelingen bespreken, workshops geven
en daarnaast is er uiteraard veel tijd om elkaar
te treffen tijdens koffiepauzes, lunch en
borrel. Vooral dit laatste is in alle evaluaties
van de afgelopen landelijke dagen als zeer
wenselijk aangegeven. Elkaar treffen, informatie
uitwisselen en leren van elkaar.

Zo hebben we destijds met elkaar ook de basis
gelegd voor het portfolio in Presentis.
Er zijn al veel scholen die nu al hebben aangegeven
aanwezig te zullen zijn. De dag zal starten om 10.00
uur en rond 15.30 uur sluiten we af met een borrel.
Op korte termijn zal er een programma en locatie
worden verstuurd aan alle scholen.
Opgeven kan via de mail: info@presentis.nl. Vermeld
duidelijk van welke school en met hoeveel personen
jullie komen.

Ook willen we de aanwezige scholen weer mee laten
denken over aanstaande ontwikkelingen. Wat willen

De kosten voor deze dag bedragen € 250,00 per

we dat Presentis kan en wat wordt er gemist?

persoon.

VVA komt te vervallen

Naar aanleiding van een onderzoek hebben zij

Afgelopen zomer is er vanuit Kennisnet het bericht

de behoefte van alle gebruikers en dat het daardoor te

uitgegaan dat VVA zal komen te vervallen.

weinig aan het doel beantwoord om alle jongeren die

geconcludeerd dat de dienst onvoldoende aansluit bij

overstappen van vo naar mbo in beeld te houden.’
‘Het ministerie van OCW heeft, in samenspraak met de
VNG, MBO Raad, VO-raad en Ingrado, besloten om VVA

Wij zullen vanuit onze kant zorgen dat deze

te stoppen per 30 september.

verandering verwerkt wordt in Presentis. Houd er
dus rekening mee dat de mogelijkheid om via de VVA
module te communiceren stopt.
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Nieuws
Ondersteuning van de leerling
In Presentis hebben we natuurlijk verschillende
onderdelen voor het ondersteuningsteam, zoals het
intern/extern zorgoverleg, de begeleidingstegel en de
externe hulp tegel. Daarnaast heeft elke school een
verplicht SchoolOndersteuningsProfiel. Maar hoe staan
deze in verbinding met elkaar? En hoe zorg je ervoor
dat deze in verbinding met elkaar blijven? We denken

Verandering in wetgeving
stagiaires

hierbij graag met jullie mee, dus neem dan gerust
contact op voor een training.

In de Infoflits! van de sectorraad van twee weken
geleden werd er aandacht aan besteed. De wetgeving m.b.t. verzekeren van stagiaires is aangepast.
Dit kan tot gevolg hebben dat de contracten die
jullie uit Presentis genereren voor de stages aangepast moeten worden. Kijk dus goed wat er veranderd
is en of dit voor jullie school geldt. Wij kunnen jullie
ondersteunen bij het maken van de aanpassingen.

Bewaartermijnen
Afgelopen week hebben
al onze contactpersonen
van de scholen een mail
gehad met daarin een
uitleg over de aanstaande
lancering van de module
bewaartermijnen binnen

Toestemmingen

Presentis. Deze module kan
de school ondersteunen door
de verschillende onderdelen van het leerlingdossier en

We krijgen veel vragen over het regelen van

medewerkergegevens te volgen en tijdig aan te geven

toestemmingen in Presentis, voornamelijk

of bewaartermijnen zullen verstrijken en met een druk

voor het zorgteam. Omdat de meeste

op de knop kunnen deze zaken vervolgens worden

zorgteams van scholen voor praktijkonderwijs

verwijderd. Zo heeft de school overzicht in wat er

standaard betrokken zijn bij overleggen

wanneer vernietigd moet worden en kan dit op simpele

over meerdere leerlingen moet er – in

manier ook daadwerkelijk worden gedaan.

tegenstelling tot zorgteams van het VSO – een
toestemmingsformulier geregeld worden. Dit kan

Om dit proces goed in te richten zijn er nieuwe

het beste geregeld worden bij de inschrijving

bijlagen door ons gemaakt bij de reeds bestaande

en kan ook via de module Toestemmingen in

verwerkersovereenkomsten. Dit om de afspraken en

Presentis worden geregistreerd. Hetzelfde geldt

instellingen in het systeem helder vast te leggen. Zorg

voor toestemmingen voor overleg met externen,

dat je binnen de school/organisatie de juiste persoon

extra onderzoeken

laat meekijken met deze documenten en ga hiermee

en observaties.

aan de slag. Zo wordt het volgen van, en voldoen

Vraag jullie

aan de wettelijke bewaartermijnen een heel stuk

applicatiebeheerder

eenvoudiger, efficiënter en vooral meer betrouwbaar.

om dit klaar te zetten
of neem contact op

Startende scholen zullen vanaf de start direct bij

met de helpdesk.

de verwerkersovereenkomst deze extra bijlagen
ontvangen.

Trainingen schooljaar 2022-2023
(Applicatie)beheer

Zorg en ondersteuning

Wanneer? Donderdag 22 september
Inhoud: Stamgegevens + instellingen, koppelen en

Wanneer? Donderdag 13 oktober
Inhoud: Start - en groeidocument inclusief OPP,

ontkoppelen leerlijnen, gebruikersbeheer,

begeleiding, externe hulp, intern- extern zorgoverleg,

autorisatiematrix, kolomkiezer, communicatie;

aanwezigheidsadministratie; onderwijstijd, signalen,

mailen, app

automatisch brieven genereren, incidentenregistratie

Voor wie? Applicatiebeheerder + inhoudelijk

Voor wie? Applicatiebeheerder + het zorgteam,

verantwoordelijken.

ondersteuningsteam, zorg coördinator, verzuim

Leerlijnen en competenties
Wanneer? Dinsdag 27 september en dinsdag 22
november
Inhoud: Leerlijnen gericht op theorie, leerlijnen
gericht op praktijk, leerlijnen gericht op algemene

coördinator.

Planmatig en handelingsgericht
werken m.b.t. leerlingbegeleiding
Wanneer? Dinsdag 15 november
Inhoud: Handelingsgericht werken, gesprekken

competenties, importeerfunctie, zodat je je eigen

cyclus & doelen, ontwikkelplan en OPP

leerlijnen kan importeren, portfolio en leerlijnen

Voor wie? Applicatiebeheer en inhoudelijk

Voor wie? Applicatiebeheer en de inhoudelijk

verantwoordelijken voor het handelingsgericht en

verantwoordelijken voor de leerlijnen op het gebied

cyclisch werken binnen de gehele school.

van theorie, praktijk, stage en algemene
competenties (leergebied overstijgend) binnen de

Kwaliteit

gehele school.

Wanneer? Tweedaagse maandag 21 november
en maandag 28 november
Inhoud: Wanneer jij deelneemt aan deze training

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

dan kies jij voor een tweedaagse. Hier zit bewust een

hoofdonderdelen van het portfolio, verplichte en

te zien en te horen, aan het eind krijg je ‘huiswerk’

facultatieve onderdelen in het portfolio, school-eigen

mee. Dit is omdat de kwaliteitscyclus, het PDCA

vragenlijsten/invulbladen.

werken binnen elke school op hun eigen manier

Voor wie? Applicatiebeheerder + inhoudelijk

geregeld is. De tweede dag gaan we dan actiever

verantwoordelijken portfolio.

bezig met de kwaliteit binnen elke unieke school en

Stage & nazorg
Wanneer? Dinsdag 4 oktober
Inhoud: stagemodule, stagecompetenties,
gesprekken op stage, nazorg, portfolio & stage

Voor wie: applicatiebeheerder + inhoudelijk
verantwoordelijken voor stage.

Uitstroommonitor
Wanneer? Donderdag 6 oktober
Inhoud: Registreren van uitstroom en nazorg. Doen
van nazorg op een handelingsgericht wijze. En
uiteraard de koppeling met de uitstroommonitor.

Voor wie: applicatiebeheerder + inhoudelijk
verantwoordelijken voor stage.

week tussen. Bij de eerste training krijgen jullie veel

Presentis gebruiken als meetinstrument van de
kwaliteit

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

Trainingskalender totaal
Hieronder hebben de data overzichtelijk op een rij

Wil jij aan een van de trainingen deelnemen, geef

gezet. Voor meer informatie kun je hierboven per

je dan op. Dit kan via info@presentis.nl. Geef

training lezen voor wie de training bedoeld is en welke

daarbij de naam van de school en de naam/namen

inhoud aan bod komt.

van de personen door, die deel zullen nemen aan
deze training. Er is op deze dagen een maximaal

2022

aantal plekken beschikbaar. Wanneer er meer

22 september 		Applicatiebeheer-training

vraag is dan aanbod dan zullen wij meer trainingen

27 september 		Leerlijnen en competenties

aanbieden. De training gaat door bij een minimum

29 september 		Portfolio

van 6 personen.

4 oktober 		Stage en nazorg
6 oktober 		Uitstroommonitor

De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd.

13 oktober 		Zorg en ondersteuning

De kosten bedragen € 250,00 per persoon per dag.

8 en 9 november Roostertraining
15 november 		Planmatig en handelingsgericht
werken m.b.t. leerlingbegeleiding
21 november 		Kwaliteit dag 1 (28 november dag 2)
22 november 		Leerlijnen en competenties
28 november 		Kwaliteit (vervolg van 21 november)
1 december 		Landelijke Presentis dag

2023
15 en 16 maart

Roostertraining

Updates
Updates in de app en het web:

maken van het functioneren van de leerling op
verschillende gebieden, zowel didactisch als sociaal
emotioneel. Op basis van deze resultaten kan een

Rooster printbaar

onderbouwde keuze gemaakt worden welk uitstroom

Individueel roosteren is een grote wens van veel

profiel het beste bij de leerling past. Niet alleen fijn

scholen en dat kan in Presentis. Wanneer een leerling

voor de mentoren en het zorgteam maar zeker ook voor

geen mobiel en dus app heeft is dan wel belangrijk om

de ouders en leerling. Daarnaast is het schema erg

ook individueel het rooster te kunnen afdrukken. Dit is

prettig om te gebruiken tijdens begeleidingsgesprekken

inmiddels mogelijk. Ook het rooster van een collega kan

of oudergesprekken. Willen jullie hier ook graag mee

worden gegenereerd in PDF.

aan de slag? Neem dat gerust contact op om een

Als extra functie hebben we de afgelopen week de

training in te plannen, dan helpen we jullie graag

mogelijkheid ingebouwd om niet de volledige

verder.

omschrijvingen van lesruimte, vak, docent en locatie af
te drukken, maar alleen maar de afkorting. Dit op vraag
van een aantal scholen die de nieuwe rapportage direct

Datum van overlijden

zijn gaan gebruiken.

We hopen van harte dat deze functie zo min mogelijk
nodig zal zijn. Bij overlijden van een leerling, ouder/

Leerroutemodel

verzorger kan dit met datum worden aangegeven op de

In de zomervakantie is hard gewerkt om het leerroute

administratieve kaart van deze persoon. Dit zorgt er

model in te voeren in Presentis. En dat is gelukt! Met

direct voor dat mailing en brieven tegen worden

dit model kan elke school een schematische weergave

gehouden.
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Export relatie- of
medewerkerslijst

Roadmap 2021-2022

Het is nu mogelijk om de lijst met medewerkers en de
lijst met relaties te exporteren naar Excel. Dit moet

•

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

•

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

uiteraard apart geautoriseerd worden en alleen worden
gedaan in gevallen dat dit echt nodig is. Houd hierbij
rekening met de AVG-wetgeving.

E-mailfilter
Om het mailen vanuit Presentis nog eenvoudiger te
maken zijn er extra filters toegevoegd om de juiste
‘groepen’ leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) te kunnen
mailen. Naast klassen en mentorgroepen zijn leerjaren,
fases en cursusgroepen toegevoegd.

Aanstaande updates
(worden momenteel getest):
Bewaartermijnen
Vanuit verschillende oogpunten is het van belang om
de data die wordt verzameld in een leerling dossier

•

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

•

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.

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.

Meldingen- en
berichtencentrum
We zijn bezig om een meldingen- en berichtencentrum
te realiseren.
Presentis zal meldingen versturen wanneer er een
nieuw item in Presentis wordt geplaatst. Denk hierbij
aan; een gespreksverslag, incident en/of logboekitem,
zorgdossier, een nieuwe IQ-test en nog veel meer. Jij
kunt aangeven wie er een melding van dit nieuwe item

Incidentenoverzicht

moet krijgen. Er kunnen meldingen worden verstuurd

Binnenkort wordt voor de module incidenten nieuwe

op basis van autorisatieprofiel en/of persoon.

functionaliteit beschikbaar gesteld. Deze wordt
momenteel al getest. Deze uitbreiding bestaat uit

Daarnaast kan de professional berichten via Presentis

overzichtsschermen van incidenten die op allerlei

versturen aan collega’s over een specifieke leerling.

wijzen geanalyseerd kunnen worden. Denk aan soort
incident, incidentmoment, in welke klassen/leerjaren

Wanneer het meldingen- en berichtencentrum

enz. Daarnaast is het ook mogelijk om de openstaande

beschikbaar is, zullen wij jullie hierover uiteraard over

en afgeronde acties n.a.v. incidenten in overzichten te

informeren.

bekijken. Ook hier komen verschillende filters bij.
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