EduMaps
U heeft een poosje niets van ons gehoord, maar dat kunt u gerust de spreekwoordelijke
stilte voor de storm noemen.
In de afgelopen maanden hebben wij namelijk GROTE stappen gezet met de applicatie
EduMaps, onze opvolger van LOGOS én OVM.
Het lijkt er op dat onze keuzes voor de architectuur in combinatie met onze nieuwe
ontwikkeltaal de juiste zijn geweest, want EduMaps vordert razendsnel. Zo snel zelfs dat
we gepland hebben om EduMaps kort na Hemelvaart ook officieel de cloud te laten
bestormen!

Wat is EduMaps?
EduMaps is een moderne webapplicatie die met zogenaamde edumaps werkt. Een
edumap is een leerroutepakket, die bestaat uit leer- of ontwikkelingslijnen, zoals:
-het OntwikkelingsVolgModel (OVM);
-het DoelGroepenModel (DGM);
-de SLO doelen;
-een andere edumap;
-een door u zelf te ontwikkelen edumap.
In EduMaps koppelt u één of meerdere edumaps aan de leerlingen. Nu weet EduMaps
welk leerstofaanbod het onderweg moet doen, per domein, omdat het de leeftijd van de
leerlingen én de bestemming van de gekoppelde edumap(s) kent. Dit leerstofaanbod wordt

automatisch getoond in het groepsplan, waar de leerlingen op instructieniveau worden
geclusterd, inclusief eventuele bronnen en methoden.
Daarmee wordt EduMaps uw persoonlijke onderwijsassistent. Een navigatiesysteem voor
in de klas!

EduMaps voor de LOGOS gebruikers
De LOGOS gebruikers uit de betreffende gebruikersgroep hebben inmiddels allemaal een
proefconversie ontvangen, in EduMaps. Aan het einde van het schooljaar of in het begin
van het nieuwe schooljaar doen we dat nog een keer, waarna we met behoud van
gegevens overstappen van LOGOS naar EduMaps. In het nieuwe schooljaar starten we
dan met EduMaps.
In de loop van volgende week ontvangen alle LOGOS-gebruikers een persoonlijke brief,
met daarin meer informatie over het proces van overstappen. Mocht u daarover vragen
hebben, dan kunt u daarover natuurlijk contact met ons opnemen.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal er ook een opbrengstenmodule en
overdrachtsformulier beschikbaar zijn, waardoor we LOGOS functioneel in zijn geheel
hebben vervangen.

EduMaps voor de OVM gebruikers
Ook de OVM gebruikers gaan overstappen naar EduMaps, zij het iets later.
In EduMaps worden de ontwikkelingslijnen van het OVM een edumap. Met andere
woorden, de lijnen blijven dezelfde (we zijn ook bezig met een inhoudelijke update) en het
invullen van de lijnen ook, maar daar zien we in EduMaps al toegevoegde functionaliteit.
Zo hebben we de SLO doelen 'veel dichterbij' gebracht en ook het gedeelte
(groeps)planning en de koppeling met bronnen is in EduMaps veel sterker ontwikkeld.
Daarbij is EduMaps webbased en kan daarom met behulp van ieder device worden
gebruikt.
Vanaf 1 september stellen wij een demo-omgeving van EduMaps beschikbaar, met daarin
de edumap OVM. Op dat moment nodigen we u als OVM gebruiker uit om alvast een kijkje
te nemen in EduMaps.
Voor de OVM-gebruiker stellen wij vanaf 1 november een proefconversie van EduMaps
beschikbaar, met daarin uw huidige gegevens uit het OVM.
Vanaf 1-1-2020 kunt u als OVM-gebruiker definitief overstappen van OVM naar EduMaps.

Support
In de komende tijd zullen we ook hard werken aan de nieuwe handleidingen en
instructievideo’s, die we online zullen publiceren. Maar als u vragen heeft kunt u ons
natuurlijk ook bellen of mailen.
Ons e-mailadres voor EduMaps is: helpdesk@datacare.nl
Heeft u nog een vraag over LOGOS óf over OVM dan kunt het bekende e-mailadres
gebruiken:
LOGOSsupport@datacare.nl
OVMsupport@datacare.nl
Een algemene vraag mag u altijd stellen via info@datacare.nl

Vakantie
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna is ons kantoor gesloten. Uiteraard zijn wij ook 2e
Pinksterdag vrij.
Het duurt nog even maar hierbij laten wij u alvast weten dat onze zomervakantie is van 29
juli t/m 9 augustus. Uiteraard kunt u altijd een vraag sturen 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 een fijne zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Alle medewerkers van DataCare.

