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Conversie OVM
Op dinsdag 14 april, of in de dagen daaropvolgend, ontvangen alle applicatiebeheerders van het
OVM een uitnodigingsmail met een activatielink, waarmee u kunt inloggen in EduMaps met
daarin de proefconversie van de OVM-lijnen van uw school. Aangezien de activatielink twee
dagen geldig is hebben wij besloten om de uitnodigingen naar de scholen ná het Paasweekeinde
te versturen.
Scholen die nu al willen kijken kunnen daarvoor een verzoek indienen voor de
uitnodigingse-mail. Wij zullen de mail dan alvast sturen. Stuur uw verzoek naar
info@datacare.nl.
Ondertussen gaat de ontwikkeling van EduMaps door. OVM-gebruikers, de tweede groep klanten
van DataCare die de overstap zal gaan maken naar EduMaps, kunnen de ontwikkelingen binnen
EduMaps in de komende periode op deze manier op de voet volgen. Wanneer álle
functionaliteiten van het OVM zijn doorgevoerd in EduMaps, of op een minimaal vergelijkbare
(maar liefst betere) manier zijn verwerkt, zullen wij expliciet met u in contact treden voor de
definitieve overstap van OVM naar EduMaps.

Doorontwikkeling EduMaps
Op dit moment werken wij aan de prints van de Monitor en aan het flexibele Leerlingplan. Met
behulp van het flexibele Leerlingplan krijgt u dezelfde vrijheden in het ontwerp zoals in het Opp
van de leerling. De print van de Monitor en van het leerlingplan zullen grafisch laten zien hoe de
leerling vordert op de ontwikkelingslijn of leerlijn.

EduMapStore
De EduMapStore is de ‘marktplaats’ waar scholen hun EduMaps, met of zonder gekoppelde
leermiddelen, met elkaar kunnen delen. In de 80-er jaren werkten computers standalone. Toen
kwam het internet, waardoor computers bestanden met elkaar konden delen. Veel scholen
werken als het gaat om de ontwikkeling van leerlijnen ook standalone. Zie de EduMapStore als
het internet voor scholen die leerlijnen en leermiddelen met elkaar kunnen delen.
Op dit moment zijn wij bezig met het automatiseren van het proces waarbij de school met één
muisklik een EduMap uit de EduMapStore kan activeren. De EduMap wordt daarmee direct
beschikbaar in het Opp van een leerling, zodat de leerlingen op díe EduMap kunnen worden
ingeschaald (= een uitstroombestemming ingevoerd) en voilà, EduMaps clustert de leerlingen
automatisch in instructiegroepjes van leerlingen die dezelfde leerroute bewandelen en biedt
daar tevens automatisch de (gedeelde) leerdoelen & leermiddelen bij aan! Wouldn’t that be
great!?
Voor meer informatie kijkt u op www.datacare.nl/edumapstore

Nieuwe klanten EduMaps

EduMaps is een flexibel en gebruikersvriendelijk systeem voor het werken met leer- en
ontwikkelingslijnen. De meeste, zo niet alle (zelfgemaakte) leerlingvolgsystemen die werken met
leer- of ontwikkelingslijnen zijn eigenlijk geen systemen maar kaartenbakken, waarbij alsnog
veel handelingen moeten worden verricht om uiteindelijk tot het juiste leerstofaanbod te
komen.
EduMaps werkt als een (navigatie)systeem en is daarmee tevens ook de verantwoording voor uw
onderwijs. Zodra u de bestemming op een EduMap invoert biedt EduMaps per instructiegroepje
automatisch doelen en leermiddelen aan en kunt u heel mooi zien of een leerling zich op, voor of
achter op schema van de ingevoerde bestemming bevindt.
Met trots kunnen wij zeggen dat iedere school die EduMaps tot nog toe heeft gezien daar zeer
enthousiast op reageert en dat bij we de eerste nieuwe EduMaps-klanten ook een aantal oudklanten terug mochten verwelkomen!

Wat maakt EduMaps zo krachtig
•

Flexibel beheer van leerlijnen, leermiddelen en formulieren;

•

Het kunnen delen van EduMaps (leerlijnen) en leermiddelen;

•

Gebruikersvriendelijk, modern, snel en overzichtelijk;

•

Een ‘stroomplan’; dus automatisch leerstofaanbod;

•

Ieder kind per vak op een eigen leerroute (!);

•

Specialistische EduMaps (bv. OVM voor VVE en PO, Hub DGM voor SO, Kijk wat kan! of
Plancius voor EMB);

•

Alle onderwijssoorten (VVE, SO, PO, VO, MBO) als traject -> doorgaande lijn;

•

De EduMapStore als community.

Overeenkomst EduMaps
In de komende periode zullen veel OVM-gebruikers overstappen naar EduMaps. Voorlopig blijft
de OVM overeenkomst, inclusief diens algemene voorwaarden, van kracht. Er staat een nieuwe
prijslijst producten en diensten op www.datacare.nl.

Eindtoets en examens afgeschaft
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs maakte op 18 maart jl. bekend dat er dit
jaar geen eindtoets is in het basisonderwijs én geen landelijke schoolexamens zijn. Het
schooladvies van de meester of juf bepaalt nu naar welke middelbare school de leerlingen uit
groep 8 na de zomer gaan. “Het vakmanschap van de leerkracht en de scholen, op basis van acht
jaar onderwijs, komt nu centraal te staan". Dit is helemaal EduMaps!
EduMaps werkt met leerroutes, waarbij EduMaps per vak (!) automatisch leerstofaanbod doet
voor bijvoorbeeld de uitstroombestemming Havo/VWO. Op deze manier monitort u jarenlang
hoe de leerling het doet, met deze ‘leerdoelendichtheid’. Wat is dan nog het nut van een
eindtoets, als u een leerling jarenlang monitort op deze onderwijsbestemming? En zou het
voor ouder(s)/verzorger(s) ook niet voldoende zijn om te weten welke leerroute hun kind per vak
bewandelt? “Voor Mondelinge taal werken we met uw zoon/dochter toe naar Havo/VWO en voor
Rekenen naar VMBO-GT. Wij laten ieder jaar weten hoe uw kind het doet op de gekozen
leerroutes”.

Nieuwe blog
Er staat een nieuwe blog online op www.datacare.nl. Achter EduMaps gaat een hele eigen,
authentieke filosofie schuil. Stukje bij beetje laten we u weten wat onze visie is en waar we naar
toe werken. Een nieuwe wereld begint bij een nieuwe vorm van onderwijs!
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