
Verslag� 


Beste aanwezigen en andere geïnteresseerden,


Op donderdag 24 januari waren we te gast bij De Baander in Amersfoort. 
Tijdens het prettige overleg met de bijna 40 aanwezigen hebben we de 
ontwikkelagenda van PROFIJT voor 2019 besproken. De agenda voor de 
middag zag er als volgt uit:


1.Voorstelrondje

2.Diploma Praktijkonderwijs in PROFIJT

3.Uitkomst en discussie online vragenlijst

4.Entree opleiding in PROFIJT

5.Vaststellen prioriteiten

6.Ingebrachte onderwerpen


Aanwezigen:  
Van de volgende scholen waren één of meerdere personen aanwezig:


o Kennemer Praktijkschool o RSG Trompmeesters

o SG. W.J. Bladergroen o Twents Carmel College 

o Het Streek o Schreuder college de Villeneuve

o Thorbecke Scholengemeenschap o CSV / Het Perron

o Accent Nijkerk o Terra Nigra

o De Maat o HPC Rotterdam

o PrO De Baander o Esloo college 

o Oost ter Hout o CSG Liudger 
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De volgende teamleden van PROFIJT waren aanwezig bij de bijeenkomst: 


o Shurley Somaroe	 	 	 Accountmanager

o Raymond Diemer	 	 	 Directie

o Olav van Doorn	 	 	 Directie

o Mouris Boer                	 	 Adviseur


In dit document vinden jullie een verslag van de bijeenkomst. De structuur van 
de agenda wordt in dit verslag gevolgd. 


Voorstelronde 
Tijdens de voorstelronde blijkt dat iets minder dan de helft van de PROFIJT 
praktijkscholen vertegenwoordigd zijn. De aanwezigen geven aan dat ze 
tenminste twee jaar werken met PROFIJT en vier scholen al vanaf de start van 
PROFIJT, 4,5 jaar geleden, met het systeem werken.


Diploma Praktijkonderwijs in PROFIJT 
Zowel in de regio Rotterdam, Den Haag als Noord Holland bieden de 
praktijkscholen leerlingen een diploma nadat zij de school hebben afgerond. De 
vraag die nu voorligt is hoe kunnen we dat vertalen naar PROFIJT en hebben 
alle scholen hier behoefte aan en dezelfde ideeën over?


Vanuit Rotterdam is voorgesteld om dit als volgt te vertalen naar PROFIJT:

1. Leerlingen krijgen in het systeem een streefniveau A, B of C;

2. Trajecten worden met dit streefniveau toegekend;

3. Bij toekenning van een traject wordt aangegeven of deze verplicht is of door 

de leerling vrij gekozen is. 

4. Afgeronde trajecten krijgen een uitstroomniveau A, B of C (beoordeeld door 

leerling en docent).


=> In het portfolio is dan per traject zichtbaar:

1. Vrije keuze of verplicht

2. Afgeronde niveau


Nadat we bovenstaande aanpak hebben uitgelegd en met afbeeldingen hebben 
toegelicht ontstaat een goede discussie over dit onderwerp. Het blijkt dat de 
aanwezigen scholen heel anders denken over de noodzaak van zo’n diploma, 
de maatschappelijke waarde ervan maar vooral ook over de invulling ervan in 
PROFIJT.


Een aantal aanwezigen geven aan dat zij leerlingen niet in hokjes willen 
plaatsen. Een andere groep geeft aan dat zij dit wel wenselijk vinden maar dat 
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deze indeling nooit zichtbaar moet zijn voor leerlingen. Weer een andere groep 
vindt dat je verplicht en keuze prima in de titel van een traject kan verwerken.


Uiteindelijk hebben we besloten eerst maar eens af te wachten wat het 
ministerie en de sectorraad beslissen over dit onderwerp.


Uitkomsten online vragenlijst 
De per mail gestuurde vragenlijst is uiteindelijk door 32 mensen beantwoord. 
Van een aantal scholen zijn de vragen door meerdere mensen beantwoord. 
Uiteindelijk hebben we een reactie ontvangen van 27 verschillende scholen.


Raymond Diemer presenteert de uitkomst van de vragenlijst aan de hand van 
de volgende diagrammen:




De conclusie van deze vraag is duidelijk. Op de PROFIJT scholen is Magister 
het meest gebruikte LVS.
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De aanwezigen bevestigen de interesse van een roostering programma dat 
gekoppeld wordt aan PROFIJT. Leerlingen kunnen dan in PROFIJT mogelijk hun 
rooster bepalen door het verslepen van trajecten naar de beschikbare delen van 
de week.


Aangegeven wordt dat het hierbij van belang is dat docenten ook inzicht 
moeten krijgen in de planner van de leerlingen. Nu kunnen alleen leerlingen dit 
zien. Zowel De Baander als een aantal andere scholen willen hier direct mee 
aan de slag. Op 8 februari zal een eerste verkennend gesprek plaats vinden met 
De Baander, Webuntis en PROFIJT om te bepalen hoe we deze koppeling gaan 
vormgeven.


Opvallend is hoe negatief een aantal aanwezigen zijn over de leermiddelen van 
Calibris Advies. Vooral over de kosten ten opzichte van de geboden kwaliteit 
wordt negatief geoordeeld. Aan de hand van dit onderwerp komt het samen 
ontwikkelen van content aan de orde. De aanwezigen zijn het er over eens dat 
we met de grote groep praktijkscholen nu al veel beter materiaal maken dan wat 
Calibris en andere uitgevers kunnen bieden.
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Op basis van deze uitkomst wordt besloten te blijven werken met 5 sterren 
zoals dat ook komt uit het curriculum PrO: 1 ster: Niet mogelijk zonder hulp/ 2 
sterren: met veel hulp/ 3 sterren: met weinig hulp/ 4 sterren: zonder hulp met 
feedback/ 5 sterren: zelfstandig.





Hieruit blijkt dat de benaming ‘Zorgmodule’ de voorkeur geniet. Eén van de 
aanwezigen merkt op dat je het ook kunt bekijken als dat bijna de helft iets 
anders wil dan ‘Zorgmodule’. Besloten wordt dat we hier nu geen prioriteit aan 
geven.


Entree opleiding in PROFIJT 
De vraag die hier voorligt en is ingebracht door Hans van Vliet van SG. W.J. 
Bladergroen is : Welke PROFIJT scholen hebben een interne Entree opleiding 
en geven dit vorm in PROFIJT of zouden dat willen?


Slechts twee van de aanwezige scholen geven aan dat zij zelf de Entree 
opleiding verzorgen. De andere scholen doen dat in samenwerking met MBO’s. 
HPC uit Rotterdam en Bladergroen uit Purmerend hebben de trajecten daarvoor 
in PROFIJT staan. Zij geven aan dat ze dit verder samen willen doorontwikkelen 
en nodigen anderen hierbij uit. Uiteindelijk sluit CSV uit Veenendaal zich bij deze 
twee scholen aan. Samen gaan zij zorgen dat de 9 profielen van Entree worden 
vormgegeven in PROFIJT.


Wie zich wil aanmelden bij deze groep scholen kan zich melden bij Olav van 
Doorn - ovd@profijt.nu .


Hans van Vliet werkt tevens als examinator bij ORGB. ORGB is een zelfstandige 
examinator en biedt examinering aan voor een veel lagere vergoeding dan 
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gebruikelijke kanalen. Samen met ORGB gaan we kijken of we ook de Entree 
examinering vanuit PROFIJT kunnen gaan faciliteren. 

Iedereen is het erover eens dat we het PROFIJT Portfolio Entree-proef kunnen 
maken. Samen met de eerder genoemde drie scholen en de scholen die zich 
hierbij aansluiten zal hiernaar gekeken worden de komende tijd. 

Vaststellen prioriteit  
In de vele gesprekken met PROFIJT scholen het afgelopen half jaar zijn vijf 
hoofdvragen naar voren gekomen:


1. Kunnen we PROFIJT koppelen aan Magister of SOMtoday?

2. Kunnen we PROFIJT koppelen aan DUO?

3. Kan de Boris systematiek worden aangeboden in PROFIJT waarbij het 

systeem de voortgang van leerlingen in beeld brengt en wordt gekoppeld aan 
het Praktijkloket?


4. Kunnen we samen content ontwikkelen of beter gezegd kunnen we de grote 
hoeveelheid content die wordt ontwikkeld en geplaatst in PROFIJT samen 
gaan beheren en verbeteren? In theorie is het dan mogelijk dat we geen 
materiaal van uitgevers meer nodig hebben.


5. Doorontwikkeling van het portfolio gekoppeld aan een loopbaanprofiel zodat 
je het na je schoolcarrière nog lange tijd kunt bewaren en gebruiken.


De aanwezigen hebben per school een formulier uitgereikt gekregen waarop per 
onderwerp een score kon worden gegeven van 0 - 100 punten. Totaal kon er 
dus 500 punten worden gegeven met een maximum van 100 per onderdeel.


Tevens was het mogelijk tips en suggesties toe te voegen. 

Onderstaand de uitkomsten van dit prioriteiten onderzoek:


Bij de tips en suggesties vallen de volgende opmerkingen op:


o Acht scholen geven aan dat ze willen dat het portfolio wordt verbeterd.

o Drie scholen geven aan dat de interface versimpeld kan worden.

o En een school geeft aan uit te zien naar een koppeling met Webuntis.


Onderdeel Prioriteit 0 - 100 

Koppeling SOMtoday / Magister 80,31

Koppeling DUO/Bron 53,75

Integreren Boris systematiek in PROFIJT 50,63

Samen content ontwikkelen/ delen; 69,38

Portfolio gekoppeld aan loopbaanprofiel. 75,00
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De conclusie uit dit onderzoek is dat we komende tijd eerst gaan werken aan de 
koppeling van PROFIJT aan Magister. Ondertussen gaan we verder met het 
verbeteren en versimpelen van de user interface, eerst voor de leerling en 
daarna tevens voor de docenten en beheerders. Daarbij gaan we ook het 
portfolio aanpakken waardoor deze eenvoudiger maar vooral aantrekkelijker 
wordt.


Na de zomer organiseren we een bijeenkomst om met geïnteresseerden het 
idee van samen content ontwikkelen verder uit te werken. Voor degenen die hier 
nu al interesse in hebben, kun je je aanmelden via content@profijt.nu .


Ingebrachte onderwerpen 
De volgende punten waren via de online vragenlijst ingebracht:


o Aanpassen Profijt door schoolbeheerder

o "Help" functie voor leerlingen

o Koppeling rooster (Wolkpost) met planner in Profijt

o Het goed kunnen volgen van een leerling

o Leerlingen, groepen en schoolbreed de ontwikkeling kunnen volgen

o Curriculum toepassen en overzichterlijk

o Bewijzen automatisch toevoegen in het portfolio

o Registratie mbt tot het zorgoverleg

o Stage verslagen


Deze punten zijn één voor één besproken:


o Aanpassen Profijt door schoolbeheerder

De mening van PROFIJT is dat de vorige eigenaar op veel punten is 
doorgeschoten met beheerbaar maken van PROFIJT door de beheerder. 
Hierdoor is een systeem ontstaan dat voor veel mensen moeilijk is te 
doorgronden. Olav geeft aan dat we met PROFIJT prioriteit geven aan 
vereenvoudiging van de applicatie en daarna naar uitbreiding van de 
mogelijkheden om PROFIJT aan te passen aan nieuwe wensen en behoeften. 
De vraag wordt gesteld of er ook applicatieonderdelen gaan verdwijnen. Olav 
geeft aan dat dit mogelijk is maar dat dit eerst zal worden afgestemd met alle 
betrokken scholen.


o "Help" functie voor leerlingen

De inbrenger van dit punt geeft aan dat hij hiermee bedoelt dat het handig zal 
zijn dat er instructie video’s of pokerpoints komen voor leerlingen. Afgesproken 
is dat als de nieuwe leerling interface gereed is, we met elkaar gaan kijken naar 
een goede manier om leerlingen te ondersteunen.


o Koppeling rooster (Wolkpost) met planner in Profijt
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Aangezien alleen Het Streek in Ede werkt met dit roostering programma zal hier 
vooralsnog geen verdere aandacht aan worden besteed. 


o Het goed kunnen volgen van een leerling

o Leerlingen, groepen en schoolbreed de ontwikkeling kunnen volgen

Deze twee punten zijn onafhankelijk van elkaar binnen gekomen. Ze komen op 
hetzelfde neer. Er is behoefte aan een soort van dashboard waarin de voortgang 
van een leerling, een groep en eventueel zelfs de school kan worden 
gemonitord. Afgesproken is dat we hier na de belangrijkste voorliggende 
aanpassingen over gaan nadenken.


o Curriculum toepassen en overzichtelijk

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat de competenties en trajecten van het 
Curriculum PRO voldoende zijn.


o Bewijzen automatisch toevoegen in het portfolio

Dit is reeds geïmplementeerd.


o Registratie mbt tot het zorgoverleg

Door de mogelijkheden van PROFIJT om de Zorgmodule naar eigen inzicht 
vorm te geven is dit zelf in te stellen door een school.


o Stage verslagen

Iedereen is het erover eens dat met het stage logboek er voldoende 
functionaliteit beschikbaar is om verslagen te maken. We gaan wel kijken of en 
hoe we hier een goede export van kunnen maken.


Tot slot 
Tijdens de nabespreking is het idee ontstaan om workshops te gaan 
organiseren voor de verschillende modules van PROFIJT. We zullen hier 
binnenkort meer over bekend maken.


Tijdens de bijeenkomst is het idee geopperd om PROFIJT eens samen met 
iemand van de onderwijsinspectie onder de loep te nemen. Jamie Visser van 
HPC uit Rotterdam zal hiervoor een afspraak maken.


Afgesproken is om elk jaar aan het begin van het kalenderjaar zo’n bijeenkomst 
te organiseren om met elkaar te ontwikkel-agenda te bespreken.


Mocht je na het lezen van dit verslag over één van de onderwerp nader van 
gedachten willen wisselen dan kun je hierover contact met ons opnemen via:

Shurley Somaroe ss@profijt.nu

Olav van Doorn  ovd@profijt.nu	 	 	 	 	 	 	  
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