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Nieuwe grafiek in de monitor
We hebben een mooie nieuwe functie toegevoegd aan de Monitor, namelijk een grafiek op
domeinniveau. Tot nu toe maakte EduMaps grafieken per competentie, maar we hadden
nog geen gemiddelde van alle competenties die onder dat domein vallen. Nu wel! Voor het
OVM betekent dit bijvoorbeeld dat je nu ook de voortgang kunt laten zien van van het
domein Basale Ontwikkeling, terwijl dat voorheen alleen van de onderdelen van Basale
Ontwikkeling het geval was.

Alle OVM gebruikers overgestapt naar EduMaps!
Op 1 juli 2020 zijn we gestart met de migratie van onze OVM gebruikers naar EduMaps.
Voor 1 maart 2021 zijn de laatste OVM gebruikers naar EduMaps overgestapt. Alles is
volgens plan verlopen; alle gegevens zijn overgezet. Al onze "LOGOS-scholen" en "OVMscholen" werken nu in dezelfde applicatie en kunnen voortaan van elkaars sterke kanten
gebruik maken. En DataCare kan zich vanaf nu helemaal op EduMaps richten!

Nu het OVM een EduMap is geworden in EduMaps hebben we besloten om een nieuwe
website te ontwikkelen, specifiek voor de OVM-EduMap. Er valt namelijk heel veel te vertellen
over het OVM en dat mag niet ondersneeuwen in EduMaps. Vandaar!

E-learning OVM beschikbaar
Koninklijke Visio heeft in opdracht van DataCare een hele mooie E-learning gemaakt
van het OVM in EduMaps. Dat levert, zeker in deze tijd, een hele mooie gelegenheid op
om aan kwaliteitsbevordering te doen en je kennis over het OVM up to date te houden,
binnen je organisatie. Ook ervaren OVM gebruikers steken wat op van de tutorial, naar
verluidt! Op dit moment kunt u de E-learning al doen. We werken nog aan het
registreren, waarna u ook een certificaat kunt behalen. We zullen die mogelijkheid kort
na de paasdagen toevoegen, maar we wilden u de gelegenheid om nu al te kijken niet
ontnemen. De E-learning is en blijft gratis en is voor iedereen beschikbaar via
www.ontwikkelingsvolgmodel.nl.
We wensen u veel plezier bij de E-learning van het OVM!

Prijswijziging EduMaps 21-22
In het afgelopen jaar heeft de conversie plaatsgevonden van de OVM-scholen naar
EduMaps. Onze beide gebruikersgroepen, LOGOS en OVM, die oorspronkelijk in
verschillende applicaties werkten, werken nu beide met EduMaps. Met EduMaps zetten we
het prijsmodel van LOGOS door, omdat EduMaps meer mogelijkheden bevat dan het
OVM. Echter niet iedere “OVM-gebruiker” wenst gebruik te maken van alle nieuwe functies
en mogelijkheden in EduMaps. Daarom hebben we EduMaps “opgeknipt” in modules,
zodat onze "OVM-scholen" EduMaps ook heel basaal en kleinschalig kunnen blijven
inzetten. Op die manier verandert er voor alle partijen hoegenaamd niets en houdt u de
controle.
Alle gebruikers ontvangen het prijsmodel van EduMaps separaat in een e-mail in de week
na Pasen.

Nieuwe gebruikers EduMaps!
In de afgelopen periode heeft een aantal uiteenlopende nieuwe organisaties en scholen
gekozen voor EduMaps. Het toont aan hoe veelzijdig en flexibel EduMaps is!
Montessorischool Roermond (Primair Onderwijs), Lievegoed Antroposofische Zorg
(Psychiatrie, Verslavingszorg, Verstandelijke Beperking) en Dynamica XL en Onderwijs
Centrum Leijpark (Speciaal Onderwijs), welkom bij de EduMaps-gebruikersgroep. We zien
uit naar een prettige en langdurige samenwerking!

Officiële opening EduMapStore op 1 juni 2021
EduMaps maakt een nieuwe vorm van onderwijs mogelijk, op basis van leer- en
ontwikkelingslijnen. Met EduMaps richten we ons onderwijs voortaan in op basis van
leerroutes, waarbij iedere leerling per vak een eigen leerroute kan bewandelen!
U kunt uw eigen EduMaps creëren, maar u kunt ook gebruik maken van een bestaande
EduMap. De gekozen infrastructuur stelt de EduMaps-gebruikers immers in staat om
gebruik te maken van elkaars EduMaps. Op korte termijn kunnen ook (de daaraan
gekoppelde) lessen en leermiddelen onderling met elkaar worden gedeeld. Op die manier

kunnen we gebruik maken van elkaars content en expertise en helpen we elkaar tot en
met de werkvloer. Dat is belangrijk voor het Speciaal Onderwijs, maar dat is ook Inclusief
Onderwijs.
Het delen van EduMaps en de daaraan gekoppelde content vindt plaats in de
EduMapStore, die u vanaf 1-6-2021 via EduMaps kunt benaderen, maar die ook een
publieke etalage krijgt. U kunt uw EduMap publiceren in de EduMapStore, of een EduMap
die door een andere partij is ontwikkeld aldaar activeren voor uw eigen omgeving.
Door EduMaps met elkaar te delen creëren we samen een nieuw onderwijslandschap en
een nieuwe vorm van onderwijs. De officiële opening van de EduMapStore staat gepland
op 1 juni 2021. Meer nieuws over de voorwaarden van het delen van content in de
EduMapStore en de overige mogelijkheden volgt!

Speciaal Basisonderwijs en EduMaps
Er zijn veel SBO-scholen die met het OVM werkten en daardoor nu met de OVMEduMap. Voor die scholen is het goed om te weten dat er ook andere EduMaps
beschikbaar zijn, in EduMaps. Vanaf 1 juni aanstaande kunt u deze zelf bekijken en
activeren, wanneer de EduMapStore beschikbaar is. Tot die tijd zetten wij een EduMap
voor u aan. Neemt u alstublieft contact met ons op wanneer u informatie wilt over welke
EduMaps op dit moment nog meer beschikbaar zijn!
Andere functies die wellicht ook interessant zijn voor een SBO-school:
•

•

OPP
Groepsplan
Handelingsplan
Leerlingplan
Module Formulieren

•

Digitaal dossier

•
•
•

Wilt u meer info over de nieuwe functies in EduMaps? Neemt u dan contact met ons op!

Onze kennisbank staat VOL met veelgestelde vragen, uitleg en video’s over het
gebruik van EduMaps. U kunt de Supportpagina vinden door rechtsboven in
EduMaps op uw naam te klikken. Klik vervolgen op [? Support].
Komt u niet tot het gewenste antwoord, stuur dan een mail naar support@datacare.nl

Expertgroep PO

DataCare heeft het OVM ter beoordeling ingediend bij de Expertgroep PO. Wij zijn in
afwachting van een uitspraak hieromtrent. We houden u via onze nieuwsbrief op de
hoogte!

Fijne paasdagen!
Tot slot van deze nieuwsbrief wensen we u fijne paasdagen!

Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief?
Je kan je instellingen updaten of hier afmelden van deze lijst.

