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Evaluatie EduMaps schooljaar 2019-2020
Op 31 oktober was er weer een periodieke gebruikersdag EduMaps. Een spannende
bijeenkomst, want hoe is het alle scholen vergaan nu ze dit nieuwe schooljaar definitief zijn
overgestapt van LOGOS naar EduMaps?
Het antwoord is: goed! Alle gebruikers zijn als een blok gevallen voor de
gebruikersvriendelijkheid, stabiliteit en snelheid van EduMaps. Niet alleen de leerkrachten,
zelfs directie en bestuurders kunnen met EduMaps werken! Wel liggen er nog wat wensen,
o.a. op het gebied van de prints, die we spoedig gaan publiceren.

EduMapStore
DataCare is reeds enkele maanden druk bezig met een grote update binnen EduMaps;
genaamd de EduMapStore (EMS). De EMS maakt het mogelijk om een EduMap te delen
met andere scholen en daarmee deze EduMap (evt. onder een licentie) uit te geven. Op
deze manier kunnen we voortaan bijvoorbeeld de EduMap Hub DGM, met de 7 leerroutes
van het doelgroepenmodel, of een EduMap ‘Braille’ die is ontwikkeld door een organisatie
voor blinde en slechtziende leerlingen, of een EduMap ‘Groenvoorziening’ die is gemaakt
door een bevlogen leerkracht, delen met andere (V)SO-scholen, of PO-scholen, zodat zij
deze leerlijn nu ook kunnen inzetten voor hun leerlingen. Eventuele aanpassingen worden
op een centrale plek gedaan, waar de afnemende scholen direct van kunnen profiteren. Dit
geldt niet alleen voor aanpassingen in de leerlijn, ook zogenaamde content die aan deze

leerlijn is gekoppeld, zoals bronnen en methoden, horen daarbij. We hebben de EMS op
zo’n manier opgezet dat een licentie-nemende zelf eventueel ook aanvullingen kan doen,
met eigen bronnen en methoden, zodat andere scholen hier ook weer van kunnen
profiteren. Zo helpen we elkaar!
Kort na de grote ‘EMS-update’ zullen we EduMaps verder uitbreiden met een aantal kleine,
maar niet minder belangrijke wensen die zijn voortgekomen uit de gebruikersgroep.

Van OVM naar EduMaps
De EduMap OVM is voor DataCare een belangrijke EduMap, omdat we hiermee helemaal
aan het begin staan van de ‘onderwijsketen’. De OVM EduMap is ‘HGW’; volgend op de
ontwikkeling van de leerling. In deze fase observeren we de leerling en doen we
leerstofaanbod op basis van de positie van de leerling op de ontwikkelingslijn. Vervolgens
kijken we wat een geschikte vervolg-EduMap zou kunnen zijn. Op die manier verbinden we
de verschillende EduMaps tot één lijn.
Bij het overstappen van de OVM-EduMap naar een leerlijn met een uitstroombestemming
kantelen we het onderwijsleerproces daarbij langzaam maar zeker van volgend (HGW)
naar plannend (OGW). Iedere leerling op zijn/haar eigen leerroute, per domein!
Wat is nieuw in het OVM binnen EduMaps t.o.v. het huidige OVM?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een hypermodern nieuw jasje, dat op ieder apparaat te gebruiken is;
Directere koppeling met SLO doelen;
Directe koppeling met content (bronnen/methoden etc.);
Directe koppeling met groepsplanning, zelfs als de lijnen niet zijn ingevuld (want
we hebben de leeftijd en de verwachte ontwikkeling voor die leeftijd, dus aanbod!);
Doorlopend naar andere EduMaps;
Een OPP;
Dossiervorming;
Documentenupload in de EduMapsCloud;
Etc.

Planning voor de OVM-gebruiker
Wij stellen op korte termijn een demoversie van EduMaps beschikbaar aan onze OVMgebruikers. Om in te kunnen loggen in EduMaps heeft u een account nodig, die u op uw
verzoek van ons ontvangt. EduMaps is voor de ‘OVM-EduMap’ nog niet helemaal

uitontwikkeld, maar toch zult u al goed kunnen ervaren welke kant het op gaat, voor u als
OVM-gebruiker. Bovendien zult u merken dat EduMaps al over allerlei functies beschikt die
het huidige OVM niet heeft. In de eerste weken van 2020 zullen we EduMaps verder
uitbreiden. U kunt vervolgens zelf beoordelen wat voor u het juiste moment is om over te
stappen van OVM naar EduMaps.
Wilt u de demoversie bekijken? Stuur u dan een mail naar info@datacare.nl met uw
school/organisatiegegevens. U ontvangt dan later dit jaar van ons een EduMaps account.

Word DataCare partner
Wij geloven helemaal in de filosofie van EduMaps. Niet alleen dat leer- en
ontwikkelingslijnen als basis zouden moeten dienen voor het onderwijs en dat leerlingen
per domein een eigen leerroute zouden moeten kunnen bewandelen, maar wij geloven ook
in het principe van EduMaps zelf. EduMaps stelt de scholen in staat om met elkaar
EduMaps uit te wisselen en daarmee van elkaars werk, expertise en content gebruik te
maken.
Om EduMaps verder uit te kunnen bouwen zijn wij op zoek naar partners die DataCare
willen helpen om de nieuwe, veelbelovende applicatie EduMaps ‘neer te zetten’ in
Nederland. Ben jij zelfstandig of heb je altijd al zelfstandige onderwijsprofessional willen
worden? Heb jij de moed en de durf om ons te helpen om onze bestaande- en nieuwe
klanten een totaal nieuw onderwijsconcept aan te bieden? Neem dan contact met ons op
om te kijken in hoeverre jij ons, en wij jou, kunnen helpen om met behulp van EduMaps het
onderwijs in Nederland eerlijker, makkelijker én leuker te maken.
In de komende periode zullen we via de nieuwsbrief en onze website vaker aandacht gaan
besteden aan deze DataCare franchiseformule. Mocht je in de tussentijd vragen hebben,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

