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Donderdag 1 december hebben we in het Van 
der Valk Apeldoorn de landelijke dag georga-
niseerd. We hebben daarbij ruim 140 collega’s 
uit meer dan 50 scholen mogen ontvangen die 
met elkaar actief aan de slag zijn gegaan met 
de (organisatorische) inhoud van de school en 
de verbinding daarvan met Presentis.

De reacties van de aanwezige scholen waren 
allemaal erg positief en we merken dat het voor
iedereen heel prettig is om ook buiten je eigen regio 
scholen te spreken en ervaringen uit te wisselen. 
Er werd regelmatig gevraagd naar de datum van 
volgend jaar.

Zet vast in de agenda voor volgend jaar:
Landelijke Presentis dag 2023 op 
donderdag 7 december

Er zijn gedurende de dag 6 workshops georganiseerd 
met 5 verschillende onderwerpen. Op de volgende 
pagina’s een korte impressie van de workshops. Mocht 
je naar aanleiding van deze workshops echt aan de 
slag willen met een van deze onderwerpen kijk dan op 
onze trainingskalender verderop in deze nieuwsbrief 
voor de data waarop we hierna aan de slag gaan!

Nieuws

Terugblik op de landelijke Presentis dag



Leerroutemodel
Tijdens de workshop leerroutemodel hadden we Ate de 
Boer te gast, projectleider van het Landelijk 
Doelgroepenmodel vanuit de Sectorraad 
Gespecialiseerd Onderwijs. Hij heeft kort het originele 
Landelijke Doelgroepenmodel – de onderlegger van het 
leerroutemodel in Presentis – uitgelegd, waarna we 
gezamenlijk gekeken hebben waar de wensen liggen 
voor een eventueel Landelijk Doelgroepenmodel voor 
het Praktijkonderwijs. Om dit in kaart te brengen 
hebben we al jullie ideeën en wensen geïnventariseerd. 
Samen met de sectorraad GO zullen we dit verder 
uitwerken en oppakken waarover de geïnteresseerde 
scholen een terugkoppeling krijgen. Willen jullie in 
Presentis aan de slag met het leerroutemodel? Of 
willen jullie op de hoogte gehouden worden? Mail dan 
naar info@presentis.nl voor meer informatie. Alle 
documentatie is terug te vinden in de Teams omgeving. 

Kwaliteitsbeleid met behulp van 
Presentis
In deze workshop is het meten van kwaliteit uitgebreid 
aan bod gekomen. Wat is kwaliteit? Hoe werken we aan 
kwaliteit? En hoe meten we kwaliteit? Om kwaliteit 
in kaart te kunnen brengen en meetbaar te maken 
zijn er verschillende factoren die als basis dienen. De 
processen en afspraken in de school moeten helder 
zijn. Juist ook voor de mensen die deze processen 
uitvoeren. En daarnaast is het van belang dat er 
cyclisch gewerkt wordt aan het verbeteren en/of 
vasthouden van de kwaliteit van deze processen in een 
PDCA-cyclus. Kortom; wil je werken aan kwaliteit van je 
school is een sterke basis van zeer groot belang. Aan de 
hand van praktische voorbeelden uit het land zijn hier 
tijdens deze workshop ideeën over uitgewisseld, zodat 
het direct ook concreet handen en voeten krijgt. Alle 
documentatie is terug te vinden in de Teams omgeving.

Inhoud voor het portfolio
We zijn in deze workshop kort terug gegaan naar de 
vorige landelijke dag waarin de eerste opzet is gemaakt 
samen met de scholen voor het portfolio; de grote lijn. 
Wat is voor de leerling en de school een portfolio? Welk 
doel dient het. Daarna zijn we aan de hand van good 
practices uit het hele land aan de slag gegaan met 
het eigen portfolio van de school. Wat hebben we al? 
Wat missen we nog? En welke 
faciliteit kunnen we inzetten 
om dit mogelijk te maken. In de 
Teams omgeving van de scholen 
zullen we voor de kerstvakantie 
de good practices delen die we 
tijdens deze workshop hebben 
besproken.

Procesbeschrijvingen voor de school
Vanuit het handelingsgericht werken wordt 
geadviseerd om als school de afspraken rondom de 
processen helder te hebben: weten wie wat doet, 
waarom, hoe en wanneer. Dit noemen wij ook wel de 
procesbeschrijvingen. Maar hoe pak je dit precies aan 
en waar moet je dan beginnen? In deze workshop 
hebben alle rollen en taken rondom Presentis 
gekoppeld aan de benodigde procesbeschrijvingen, 
inclusief het in kaart brengen van de checks. Dit 
overzicht kan helpen om de procesbeschrijvingen de 
school in te krijgen, draagvlak te creëren, de normen 
vast te stellen en de checks gezamenlijk uit te voeren. 
De documenten behorend bij deze workshop zijn terug 
te vinden in de Teams omgeving.

De verbinding en samenhang binnen 
Presentis
Tijdens deze workshop hebben we vanuit verschillende
kanten de samenhang en verbinding binnen Presentis
bekeken en uitgelegd. Wat hoef ik maar 1 keer in te
vullen en waar blijft de informatie die ik invul? Welke
onderdelen/modules hebben we nodig bij welk proces
en in welke volgorde? En wat zijn de mogelijkheden
voor de rapportages en kolomkiezer om inhoud visueel
te maken en kwalitatieve en kwantitatieve controles te
doen. Alle documentatie is terug te vinden in de Teams
omgeving.

Profiel 1 2 3 4 5 6 7

Totaal IQ < 20 20 – 34 35 – 49 50 – 69 70 – 89 90 – 110 > 110

Indeling inspectie < 35 35 – 49 50 – 69  70 – 79 80 – 89 90 – 110 110 – 120 > 120

Ontwikkelings- 
niveau

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling

Zeer forse 
achterstand

Forse 
achterstand

Grote 
achterstand

Kleine 
achterstand

Enige 
achterstand

Zeer geringe 
achterstand Leeftijdsadequaat

Executieve functies Zeer forse 
achterstand

Forse 
achterstand

Grote 
achterstand

Kleine 
achterstand

Enige 
achterstand

Zeer geringe 
achterstand Leeftijdsadequaat

Communicatie Zeer forse 
achterstand

Forse 
achterstand

Grote 
achterstand

Kleine 
achterstand

Enige 
achterstand

Zeer geringe 
achterstand Leeftijdsadequaat

Didactisch functioneringsniveau FN E3-E4 FN M5-E6 Referentieniveau 1F
Onderdelen 2F Referentieniveau 2F Referentieniveau 3F/4F

Leerstandaard Plancius
VSO niveau 2

VSO VSO 
niveau 9

VSO 
niveau 12

VSO
niveau 14

VSO
niveau 16 Eindtermen VO

Ondersteunings- 
behoeften

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat

Leren en ontwikkelen, 
incl. executieve functies Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat

Communicatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat

Fysieke situatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep

Medische situatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep

Uitstroombestemming
Belevingsgericht Taakgericht Arbeidsmarktgericht

Beschut werk
Beschut werk 

Arbeid
Arbeid

MBO Entree
MBO 2-3-4 MBO 3-4

HBO/WO

Uitstroomrichting Dagbesteding Arbeid Vervolgonderwijs

Versie mei 2021 gespecialiseerdonderwijs.nl

Landelijk Doelgroepenmodel GO (versie voortgezet onderwijs)

niveau 6
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Teams samenwerking

We hebben dit op de landelijke dag al 
geïntroduceerd en doen dat in deze nieuwsbrief 
nog een keer. We merken dat de intensieve 
samenwerking die we met de scholen hebben 
en het regelmatig 
delen van gegevens 
en besluiten vraagt 
om een duidelijk 
communicatiemiddel. 
We hebben na meerdere 
afwegingen besloten 
om dit te gaan doen in 
Teams.

We hebben inmiddels alle scholen een uitnodiging 
gestuurd voor deze Teams en zijn al flink aan de slag 
met veel van jullie. 

Doel van dit middel is om het implementatieproces en 
inhoudelijk gebruik van Presentis te plannen, volgen en 
kunnen evalueren. En daarnaast vooral structuur aan te 
brengen in de processen. De helpdesk blijft gewoon de 
functie behouden die deze nu ook heeft.

We verwachten hiermee een extra service te verlenen 
die de samenwerking versterkt en het gebruik van 
Presentis effectiever maakt voor de scholen.

Deze editie van de NOT ’voor ontwikkeling en
groei’ zijn wij uiteraard ook van de partij. 
Presentis draait volledig om de ontwikkeling 
en groei van de leerling, de jongere en de 
toekomstig zelfstandige in de maatschappij. 

Ons doel is om met bestaande klanten bij te 
praten, de laatste ontwikkelingen te laten zien 
die ondersteunen bij het ontwikkelproces van de 
leerling en het faciliteren van de begeleiders in dit 
proces.

Daarnaast ook om de GO scholen te bereiken. 
De vraag die gesteld wordt aan een leerling 
begeleidingssysteem in GO is nagenoeg hetzelfde 
als die van de PrO scholen. Daarnaast is de ROD 
PO/GO koppeling in ontwikkeling en kunnen dus 
ook GO scholen straks geheel op Presentis draaien. 

Als laatste hebben we al een aantal ’eigenwijze’ 
PO scholen die serieus aan het kijken zijn naar 
Presentis voor uiteenlopende doelen.
Meld je aan voor het NOT via deze link!

Onderdelen die we in ieder geval in deze omgeving 
zullen gaan faciliteren zijn o.a.:
• Inventarisatieformulieren voordat we aan de 

implementatie beginnen.
• Een vaste bestanden structuur met veel voorbeeld 

materiaal en inhoudelijke documenten.
• Een complete planner voor het gehele implementatie-

proces waarin taken verdeeld kunnen worden en 
gevolgd.

• Een OneNote bestand met alle aantekeningen van de 
trainingen en contactmomenten.

• Jaarplanners voor zowel de uitvoerende kant (Plan 
and Do) en de controlerende en bijsturende kant 
(Check and Act)

• Checklijsten voor het gebruik van de modules, 
rapportages en koppelingen

De meeste scholen in Nederland werken in een Micro-
soft omgeving en kunnen daardoor schakelen tussen 
de eigen omgeving en die van Presentis B.V. De scholen 
die in een andere omgeving werken, zoals bijvoorbeeld 
Google, kunnen alsnog via een gratis Microsoft account 
gebruik maken van onze Teams en apps binnen Teams. 
Zij zullen altijd in de webomgeving werken.

Mochten er vragen zijn over de Teams, neem dan 
contact op met de helpdesk of met een van
onze trainers/consultants.

NOT 2023 
(Hal 2 Stand F0.27)
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Adviesgroep Presentis
We zijn inmiddels met meer dan 100 scholen actief 
aan de slag met Presentis. Door deze groei komt er 
steeds meer input, wensen en vragen onze kant op. Om 
de juiste prioriteiten te kunnen bepalen willen we gaan 
samenwerken met de scholen.

Daarom gaan we starten met een adviesgroep waarin 
collega’s van de verschillende scholen mee kunnen 
denken en advies kunnen geven over de prioriteiten en 
de ontwikkel agenda van ons bedrijf.

Samenwerking tussen 
Presentis en Rondom BAAZ
Afgelopen periode hebben we onderzocht hoe de
Cirkel van Ontwikkeling van Rondom BAAZ en de
lijst met algemene competenties van Presentis elkaar
kunnen versterken. Het doel was om een concreet
overzicht te maken wat mentoren en het ondersteu-
ningsteam kunnen gebruiken bij het opstellen van 
individuele leerdoelen.

De BAAZ lessen zijn in dit overzicht gekoppeld aan
zowel de ontwikkellijnen van de Cirkel van Ontwikkeling 
als de categorieën van de lijst met algemene 
competenties van Presentis.

Wanneer in het Ontwikkelplan geanalyseerd wordt 
dat er extra ondersteuning nodig is op een bepaalde 
ontwikkellijn/categorie, dan leidt dit overzicht de 
mentor of het ondersteuningsteam naar de passende 
BAAZ lessen. Deze lessen kunnen dan ingezet worden 

We hebben inmiddels meer dan 18 geïnteresseerde 
scholen die hebben aangegeven mee te willen doen 
in deze adviesgroep. We willen zeer waarschijnlijk 
ieder kwartaal een dag uittrekken voor deze groep. 
De groep wordt daarbij in tweeën gesplitst in een 
ochtend- en middaggroep. Beide groepen zullen 
hetzelfde programma doorlopen en elkaar ontmoe-
ten gedurende de lunch. 

Zo hopen we dat we ten eerste zoveel mogelijk 
scholen de gelegenheid te kunnen geven mee te 
denken en informatie uit te wisselen met elkaar 
en ten tweede een stevig netwerk met elkaar op 
te bouwen. En als laatste de groepsgrootte zo te 
maken dat er goed met elkaar in gesprek gegaan 
kan worden.

De adviesgroep zal in de nieuwsbrief een terug-
koppeling geven om ook de andere scholen bij te 
praten.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Apeldoorn 
in onze trainingsruimte en uiteraard wordt door 
ons voor de lunch gezorgd. 

Scholen die zich nog willen aanmelden kunnen dit 
tot uiterlijk 15 januari 2023 doen.

om aan het individuele leerdoel te werken. In de 
tegel doelen geeft het dus een antwoord op de 
vraag Hoe realiseer ik dit doel?

Het overzicht kunnen jullie na de kerst vinden in 
de bestandenlijst in de Teams omgeving en/of is 
beschikbaar via Presentis of Rondom BAAZ.
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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 
en annulering kan uiterlijk 14 dagen voor de training.

De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd, 
dieetwensen kunnen doorgegeven worden via de 
mail bij opgave. De kosten bedragen € 250,00 per 
persoon per dag.

Leerroutemodel
Wanneer: Donderdag 2 februari, vrijdag 10 
maart en woensdag 17 mei
Inhoud: We bespreken de inhoud van het 
leerroutemodel en gaan samen vorm geven aan een
eigen leerroutemodel in Presentis. Gezamenlijk 
stellen we bijbehorende procesbeschrijving op.
Voor wie: Applicatiebeheerder, orthopedagoog/
psycholoog, schoolleiding en/of
ondersteuningsteam.

Portfolio beheer en inhoud
Wanneer: Dinsdag 14 februari 2023 en 
donderdag 23 mei 2023
Inhoud: We gaan deze dag in logische volgorde 
werken aan het inrichten, beheren en gebruiken
van het portfolio. Daarbij zullen we veel gebruik 
maken van mooie voorbeelden uit het land en de
do’s en don’ts laten zien die andere scholen hebben 
ervaren.
Voor wie: Inhoudelijk verantwoordelijken voor het 
portfolio en opbrengstgericht werken binnen de
gehele school.

Handelingsgericht en planmatig 
werken (tweedaagse)
Wanneer: Donderdag 16 februari 2023 en 
donderdag 8 juni 2023
Inhoud: Wanneer jij deelneemt aan deze training 
dan kies jij voor een tweedaagse. Hier zit bewust 
een periode tussen. De eerste dag staat in het teken 
van de theorie van handelingsgericht werken en 
reflecteren we samen op het handelingsgericht 
werken in jullie school. Vanuit die nulmeting gaan we 
een plan opstellen met de belangrijkste werkpunten 
waar we op terug zullen komen op de tweede dag.
Voor wie: Ondersteuningsteam en andere 
verantwoordelijken voor het handelingsgericht en 
cyclisch werken binnen de gehele school. 

Leerlijnen, competenties en 
basisvaardigheden: basis en beheer
Wanneer: Donderdag 9 maart 2023
Inhoud: De kaders van het maken van leerlijnen, 
de mogelijkheden in Presentis en de manier van 
aanpakken om de leerlijnen overzichtelijk in 
Presentis te krijgen met de juiste opbrengst. We 
leggen de basis uit en het beheer welke hierbij hoort, 
o.a. het importeren van eigen leerlijnen.
Voor wie: Applicatiebeheerder en/of andere 
inhoudelijk verantwoordelijken.

Procesbeschrijvingen en 
verbindingen
Wanneer: Dinsdag 14 maart 2023 en donderdag 
20 april 2023
Inhoud: We gaan de procesbeschrijvingen van de 
fases structureren en uitwerken. Daarnaast wordt 
er uitgelegd welke verbindingen en zowel technisch 
als procesmatig in Presentis zijn om het totaalplaatje 
vorm te geven.
Voor wie: Schoolleiding, beheerdersgroep van 
Presentis en/of andere inhoudelijk
verantwoordelijken.

Trainingen 1e en 2e kwartaal van 2023
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Rooster (tweedaagse)
Wanneer: Woensdag 15 maart 2023 en donderdag 
16 maart 2023 én woensdag 10 mei 2023 en 
donderdag 11 mei 2023
Inhoud: Wanneer jij deelneemt aan deze training dan 
kies jij voor een tweedaagse. De eerste dag staat in het 
teken van de basisvaardigheden- en instellingen van 
het rooster en het opstellen van het basisrooster. De 
tweede dag staat in het teken van het individueel en 
dagelijks roosteren.
Voor wie: Roostermakers- en beheerders

Administratief beheer
Wanneer: Woensdag 22 maart 2023
Inhoud: Het gebruiken en inrichten van administratieve 
functies in Presentis, o.a. de kolomkiezer, 
toestemmingen, belangrijke info, mailing en meer.
Voor wie: Applicatiebeheerder en administratie

Zorg en ondersteuning
Wanneer: Donderdag 23 maart 2023
Inhoud: De zorgmodules in Presentis worden 
toegelicht, waarbij de link wordt gemaakt naar het OPP. 
Bovendien komen de modules aan bod welke nodig zijn 
om zorgprocessen te doorlopen.
Voor wie: Zorg- of ondersteuningsteam

Kwaliteit (tweedaagse)
Wanneer: Maandag 27 maart en maandag 3 april
Inhoud:  Wanneer jij deelneemt aan deze training dan 
kies jij voor een tweedaagse. Hier zit bewust een week 
tussen. Bij de eerste training krijgen jullie veel te zien 
en te horen, aan het eind krijg je ‘huiswerk’ mee. Dit is 
omdat de kwaliteitscyclus, het PDCA werken binnen 
elke school op hun eigen manier geregeld is. De tweede 
dag gaan we dan actiever bezig met de kwaliteit 
binnen elke unieke school en Presentis gebruiken als 
meetinstrument van de kwaliteit.
Voor wie: Applicatiebeheerder + de schoolleiding en/
of andere inhoudelijk verantwoordelijken.

Stage inclusief handelingsgericht 
werken
Wanneer: Dinsdag 28 maart 2023
Inhoud: We gaan deze dag de complete stagecyclus 
doornemen en hoe Presentis dit proces kan 
ondersteunen en dubbele administratie kan voorkomen. 
Van de voorbereiding op stage in de school, het zoeken 
en plaatsen op stage, warme overdrachtsmomenten, de 
administratieve kant van de stage en als laatste ook de 
uitstroom en nazorg.
Voor wie: Stageteam, stagecoördinatoren, 
nazorgmedewerkers, teamleiders bovenbouw

Leerlijnen, competenties en basis-
vaardigheden: het maken van leerlijnen
Wanneer: Woensdag 29 maart 2023
Inhoud: We gaan tijdens deze training inhoudelijk aan 
de slag waarbij we adviseren om de basistraining eerst 
te volgen/gevolgd te hebben. We gebruiken de dag om 
samen te sparren over de inhoud van de leerlijnen en 
zorgen voor een concrete opbrengst aan het einde van 
de dag.
Voor wie: Applicatiebeheerder en/of andere 
inhoudelijk verantwoordelijken.

Applicatiebeheer
Wanneer: Dinsdag 4 april 2023
Inhoud:  Stamgegevens worden doorlopen met 
bijbehorende mogelijkheden. Daarnaast wordt 
uitgelegd naar de overige verantwoordelijkheden 
voor de applicatiebeheer zoals gebruikersbeheer, 
kolomkiezer, (ont)koppelen van leerlijnen en 
communicatie via app en mail.
Voor wie: Applicatiebeheer en inhoudelijk 
verantwoordelijkheden.

Start nieuwe schooljaar
Wanneer: Donderdag 15 juni 2023
Inhoud: Het klaarzetten van het systeem voor 
het nieuwe schooljaar. De stamgegevens worden 
nagelopen en instellingen worden juist gezet.
Voor wie: Applicatiebeheer, administratie en/of 
inhoudelijk verantwoordelijken.

Alle bovenstaande trainingen kunnen ook op maat 
aangeboden worden op locatie. Daarvoor kunt u mailen 
naar info@presentis.nl voor een offerte.

Op de volgende pagina hebben we 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.



Trainingskalender totaal
2023
02 februari  Leerroutemodel
14 februari   Portfolio beheer en inhoud
16 februari*   Handelingsgericht en planmatig 

werken
  (dag 1 van tweedaagse, zie ook 8 

juni)
09 maart   Leerlijnen, competenties en 

basisvaardigheden: basis en beheer
10 maart   Leerroutemodel
14 maart  Procesbeschrijvingen en 

verbindingen
15 en 16 maart*   Rooster tweedaagse
22 maart   Administratief beheer
23 maart  Zorg en ondersteuning
27 maart*   Kwaliteit (dag 1 van tweedaagse, zie 

ook 3 april)
28 maart   Stage inclusief handelingsgericht 

werken

29 maart   Leerlijnen, competenties en 
basisvaardigheden: het maken 
van leerlijnen

03 april*   Kwaliteit (dag 2 van tweedaagse, 
zie ook 27 maart)

04 april   Applicatiebeheer
20 april   Procesbeschrijvingen en 

verbindingen
10 & 11 mei*   Rooster tweedaagse
17 mei   Leerroutemodel
23 mei   Portfolio beheer en inhoud
08 juni*   Handelingsgericht en planmatig 

werken
  (dag 2 van tweedaagse, zie ook 

16 februari)
15 juni  Start nieuwe schooljaar

* Deze trainingen bestaan uit twee dagen.

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 en annulering kan 
uiterlijk 14 dagen voor de training. 

De lunch, koffie/thee en drankjes worden verzorgd, dieet-
wensen kunnen doorgegeven worden via de mail bij opga-
ve. De kosten bedragen € 250,00 per persoon per dag.
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Leerroutemodel
Met dit model kan elke school een schematische 
weergave maken van het functioneren van de leerling 
op verschillende gebieden, zowel didactisch als sociaal 
emotioneel. Op basis van deze resultaten kan een 
onderbouwde keuze gemaakt worden welk 
uitstroomprofiel het beste bij de leerling past. Niet 
alleen fijn voor de mentoren en het zorgteam maar 
zeker ook voor de ouders en leerling. Daarnaast is het 
schema erg prettig om te gebruiken tijdens 
begeleidingsgesprekken of oudergesprekken. En kun je 
op langere termijn ook in kaart brengen wat de 
behaalde resultaten ten opzichte van de verwachte 
uitstroom. Willen jullie hier ook graag mee aan de slag? 
Neem dat gerust contact op om een training in te
plannen, dan helpen we jullie graag verder.

Bewaartermijnen 
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. LET OP! Om de bewaartermijnen 
te kunnen gebruiken dient het addendum bij de
verwerkersovereenkomst ingevuld te zijn en 
ondertekend in ons bezit.

Incidentenoverzicht
De module incidenten heeft een nieuwe functionaliteit.
Deze uitbreiding bestaat uit overzichtsschermen van
incidenten die op allerlei wijzen geanalyseerd kunnen
worden. Denk aan soort incident, incident moment, in
welke klassen/leerjaren en ook de plaats van het 
incident is inmiddels toegevoegd als extra opties. 
Daarnaast is het ook mogelijk om de openstaande en 
afgeronde acties n.a.v. incidenten in overzichten te 
bekijken. Ook hier komen verschillende filters bij.

 Updates
Updates in de app en het web:

www.presentis.nl     info@presentis.nl     helpdesk@presentis.nl     telefoon 085 - 401 93 69



Meldingen- en berichtencentrum 
Presentis kan vanaf begin deze maand 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 moet krijgen. Er kunnen meldingen worden verstuurd op basis 
van autorisatieprofiel en/of persoon. 
Daarnaast kan de professional berichten via Presentis kan versturen aan collega’s over een specifieke leerling.

Roadmap 2022-2023

• PORTFOLIO
 De laatste fase van de ontwikkeling 
 van het portfolio.

• KOPPELING MAGISTER 
 API-koppeling voor basisgegevens 
 met Magister.

• ECK
 Uniek nummer voor onderwijscarrière
 van de leerling. 

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

• ROD PO | (V)SO
 De ROD-koppeling voor het PO en ook (V)SO.

• KLUISJESMODULE
 Module om het kluisjesbeheer te 

administreren binnen de school.

• ISO 27001
 ISO certificering met regelmatige 

kwaliteitsaudits

• SLA
 Service level agreement met afspraken 
 over de minimale kwaliteit. 

• LAY-OUT VERBETERING
 Aanpassingen aan de algemene lay-out om 

gebruikerservaring te verbeteren.

 Updates
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