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EduMaps
Op 10 december hebben we de eerste versie van onze nieuwe cloudapplicatie
gepresenteerd, aan de huidige gebruikersgroep LOGOS, op SO/VSO de Zonnehoek te
Apeldoorn. Tevens hebben we de definitieve nieuwe naam onthuld: EduMaps!
In EduMaps slaan we onderwijsgegevens van leerlingen op, in een MAP, maar EduMaps
wordt vooral een navigatiesysteem door onderwijsland. In EduMaps gaat iedere
schoolsoort werken met een eigen EduMap, wat in feite een onderwijslandkaart is,
bestaande uit leerroutes, die weer zijn opgebouwd uit leerlijnen en ontwikkelingslijnen, met
daaraan gekoppeld aanvullende content, zoals bronnen, methoden en andere informatie.
Wanneer u de bestemming voor een leerling invoert, helpt EduMap u bij het plannen van
het onderwijsaanbod! Per leerling, per klas en groepsdoorbroken. EduMaps houdt daarbij
rekening met de gestelde uitstroombestemming en met het ontwikkelingsniveau van de
leerling.
In het huidige schooljaar leveren we allereerst de EduMap van het landelijk
DoelGroepenModel voor het speciaal onderwijs op. Daarna volgt de doelgroep Vroeg- en
Voorschoolse Educatie, via de EduMap OVM.

Een eerbetoon aan LVS2000
In de laatste weken van 2018 hebben de allerlaatste scholen definitief afscheid genomen

van LVS2000. Daarmee wordt de applicatie waarmee het voor DataCare in 1998 allemaal
begon, uitgezonderd hier en daar als back-up, niet meer gebruikt. LVS2000 heeft DataCare
veel gebracht, vandaar een kort eerbetoon aan ‘de applicatie die alles kon’.
Immers, LVS2000 was een LAS, waarmee op haar hoogtepunt meer dan 200 scholen
uitwisselden met BRON. Maar LVS2000 had ook een cijfermodule, inclusief een
examendossier voor PTA’s, een cito-import, een module formulieren, waar scholen zelf
formulieren mee konden ontwikkelen en een leerlijnenmodule, inclusief groepsplannen,
handelingsplannen en leerlingplannen. Met name van de module formulieren en de
leerlijnenmodule werd intensief gebruik gemaakt. Daarnaast maakten de scholen de
mooiste prints, met behulp van de functie ‘Speciaal Exporteren’, een soort afdruk
samenvoegen met MS Word, die we hadden geïmplementeerd in LVS2000.
Het is niet vreemd dat LVS2000 in het Speciaal Onderwijs een succes werd, omdat juist dit
type onderwijs behoefte had aan een veelzijdige applicatie, omdat de leerlingenpopulatie in
het SO ook zo uiteenlopend is. LVS2000 stelde ons als bedrijf in staat om onze naam te
vestigen en om expertise op te doen, waardoor we LOGOS, de opvolger van de
leerlijnenmodule uit LVS2000, konden ontwikkelen. Vanaf 2013 werden OVM en LOGOS
de belangrijkste applicaties van DataCare.
Vanaf 2019 gaan LOGOS en OVM over naar EduMaps, met een volledig nieuwe visie op
het onderwijs. LVS2000 heeft daarvoor de basis gelegd.
LVS2000, bedankt voor 20 jaar trouwe dienst!

Tips en trucs voor LOGOS
Bij het maken van een groepsplan in LOGOS werkt u met periodes. Veel scholen kiezen
ervoor om de groepsplannen te laten lopen vanaf 1-8-2018 t/m 31-01-2019. Zodra deze
periode is verlopen heeft u nog maximaal 3 tot 4 weken de tijd om het plan te bewerken of
te evalueren. Daarna wordt de periode afgesloten en is het plan niet meer bewerkbaar. Het
plan krijgt dan een slotje. Let u er daarom op dat u tijdig, dus uiterlijk in februari deze
plannen gaat evalueren.

Opschonen OVM
Oud leerlingen / kinderen
Leerlingen/kinderen die niet meer gevolgd worden in OVM kunt u verwijderen uit de
database. Dus heeft u leerlingen/kinderen die niet meer aan een klas/groep gekoppeld
staan, verwijderd u dan deze leerlingen/kinderen.
De beheerder van OVM heeft hiervoor de rechten. In onze Handleiding beheerder kunt u
(punt 4.1.3.) teruglezen hoe een leerling/kind verwijderd kan worden.

Beheerportal
Wij hebben geconstateerd dat er veel oud-medewerkers in de beheerportal avn het OVM
staan. Dit is voor ons, maar ook voor u niet overzichtelijk. Daarom verzoeken wij u om
medewerkers die geen toegang meer hebben tot het OVM te verwijderen. Kijkt u in de
Handleiding beheerder (punt 2.2.4) indien u hier hulp bij nodig heeft.

Support
Naast de mooie video's die wij beschikbaar stellen maken wij gebruik van een kennisbank.
Bovendien bestaan er per product verschillende handleidingen. Deze zijn allen te vinden op
onze website.
Regelmatig komen er vragen binnen bij onze helpdesk, die eenvoudig terug te lezen zijn in
onze kennisbank.
Komt u er aan de hand van de kennisbank toch niet uit? Stuur dan gerust een e-mail met
uw vraag. Wij handelen uw vragen op volgorde van binnenkomst af.
Denkt u er bij een e-mail aan dat u zo volledig mogelijk bent. Noem de naam van uw
school/stichting, eventueel welke leerling/kind, groep/klas, vestiging etc. Dit helpt ons om
sneller een antwoord te geven zonder nog aanvullende vragen te hoeven stellen.
Hierbij ontvangt u nogmaals onze mailadressen:
LOGOSsupport@datacare.nl
OVMsupport@datacare.nl
Een algemene vraag mag u altijd stellen via info@datacare.nl

AVG
Heeft u nog geen verwerkersovereenkomst afgesloten met DataCare. Volg dan deze link

Kerstvakantie
In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw is DataCare gesloten. De eerste week van het
nieuwe jaar werken wij met een kleinere bezetting. Uiteraard kunt u altijd een vraag
insturen naar onze helpdesk. U ontvangt dan mogelijk niet direct een antwoord van ons,

maar wel op korte termijn. Uiteraard pakken wij de spoedgevallen zo snel mogelijk op.
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!
Met vriendelijke groet,
Alle medewerkers van DataCare.
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