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De EduMapStore
DataCare heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de EduMapStore. De EduMapStore is een
‘winkel’ waarin allerlei EduMaps (onderwijslandkaartjes) komen te staan. Via de
EduMapStore kan een school, samenwerkingsverband, stichting of branchevereniging een
door hen zelf ontwikkelde EduMap aanbieden, zodat een andere school of instelling deze
EduMap nu ook kan inzetten voor hun leerlingen. Een EduMap kan uit meerdere domeinen
en leerroutes bestaan, zoals bijvoorbeeld de EduMap ‘DoelGroepenModel’,
‘Daltononderwijs’ of ‘Rudolf Steiner’. Ook kan een EduMap bestaan uit alleen het domein
‘Sociaal Emotionele Ontwikkeling’, ‘Groenvoorziening’, ‘Braille’ of ‘Programmeren’ van een
bepaalde school of aanbieder.
Voor iedere EduMap geldt dat je deze competentiestructuur (domein-competentiecompetentieniveau-indicatoren) in een stroomplan, dus met verschillende leerroutes voor
verschillende niveaus, kunt aanbieden. De ‘inschaling’ op de leerroutes in het Opp van de
leerling bepaalt welke doelen, inclusief content, op welk moment aan de orde zijn.
De ‘next step’ voor DataCare is dat we content, zoals lessuggesties, filmpjes, PDF’s etc.,
die is gekoppeld aan een niveau, ook kunnen delen. Andere scholen, die dezelfde EduMap
gebruiken, kunnen dan ook van deze gedeelde content gebruik maken. Zij kunnen daar op
hun beurt weer eigen content aan toevoegen en ook deze weer op ‘publiek’ zetten. Samen
zorgen we er zo voor dat er prachtige, gevulde EduMaps ontstaan, waardoor het aanbod
van de groeps- en leerlingplannen in Nederland steeds rijker gevuld zal gaan worden,

waardoor het leven van de eindgebruiker, de leerkracht, steeds makkelijker en leuker
wordt. Op die manier groeit EduMaps steeds meer toe naar een navigatiesysteem voor in
de klas, waarbij EduMaps per leerling én per domein leerstofaanbod doet, afgestemd op
de ontwikkeling of uitstroombestemming van die leerling!
Take the next Map!

Nieuwe versie EduMaps
Na de grote EduMapStore-update voegen we weer een aantal nieuwe onderdelen toe aan
EduMaps. Scholen genoten al een grote vrijheid in de inrichting van het Opp, maar nu
komt daar de mogelijkheid om ‘labels’ en ‘datumvelden’ toe te voegen bij. Daarmee is het
bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde onderdelen, zoals vakgebieden die vallen onder
‘Didactisch functioneringsniveau’ of ‘Leergebied overstijgend functioneren’, met behulp van
een ‘kopje’ te labelen in deze verschillende categorieën. Dit maakt het Opp een stuk
overzichtelijker voor de invuller en de lezer. Je kunt deze labels en datumvelden overal
gebruiken.
Ook voegen we het keuzemenu ‘Uitstroombestemmingen’ toe aan de ‘Algemene
Uitstroombestemming. We hebben het op zo’n manier ontwikkeld dat dit keuzemenu hoort
bij een EduMap. Op deze manier kunnen we voor iedere EduMap een eigen lijst met
uitstroombestemmingen gebruiken.
De prints van EduMaps worden ook aangepast en het Leerlingplan krijgt er zelfs een
nieuw ‘Rapport’ bij, die we speciaal hebben ontwikkeld voor de ouder(s)/verzorger(s). De
prints bevinden zich al in de bèta-versie, voor de gebruikers op dit moment ter beoordeling.
De Monitor wordt op korte termijn doorontwikkeld en het Groepsplan wordt uitgebreid met
de ‘aanpalende niveaudoelen’.
Alle genoemde onderdelen worden in de loop van januari toegevoegd aan EduMaps!

Kobi Wanningen en het OVM
Wij zijn heel blij om u te kunnen mededelen dat Kobi Wanningen de EduMap ‘OVM’ onder
haar hoede gaat nemen. De OVM EduMap is onze enige eigen EduMap.
Nu we het bestaande OVM technisch volledig hebben vernieuwd in EduMaps zijn we op
zoek gegaan naar een partner die de inhoudelijke lijnen van de OVM EduMap wil updaten.

Kobi was daarvoor onze gedroomde partner en we zijn heel blij dat we hiermee kunnen
melden dat Kobi inderdaad onze samenwerkingspartner wordt.
Binnenkort meer nieuws!

Planning uitrol OVM
Er hebben zich al een flink aantal mensen gemeld voor de demo-omgeving EduMaps
OVM. Door de ontwikkeling van de EduMapStore, die ook voor OVM nodig was (we willen
namelijk ook bronnen koppelen aan de ontwikkelingsfasen!), is de aanpassing die nodig is
om EduMaps helemaal ‘OVM-proof’ te maken wat vertraagd. In de tweede helft van januari
sturen we de uitnodigingen vanuit EduMaps, waarmee u alvast een kijkje kunt nemen in
het nieuwe OVM!
Wilt u ook de demoversie bekijken? Stuurt u dan een mail naar info@datacare.nl met uw
school/organisatiegegevens. U ontvangt dan van ons een EduMaps account.
Met behulp van de demoversie kunnen OVM-gebruikers de voortgang van de ontwikkeling
van ‘het OVM in EduMaps’ op de voet volgen, om te kunnen bepalen wat het juiste
moment is om over te stappen naar EduMaps.

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!

Feestdagen
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 2020!
Alle medewerkers van DataCare

