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PROFIJT heeft een hechte en goede relatie met haar
klanten en gebruikers. Veel scholen hebben al profijt
van ons digitale volg, leer- en werksysteem! Omdat het
aantal wensen van onze klanten met betrekking tot de
functionaliteit van PROFIJT snel toeneemt, hebben wij
ervoor gekozen om een extra module op de markt te
brengen: PROFIJT Zorg.

Wat biedt PROFIJT Zorg uw school?
De waarde van PROFIJT Zorg voor uw school is:
1. overzicht: in PROFIJT Zorg kunnen docenten en
zorgmedewerkers per leerling alle zorggegevens
overzichtelijk en digitaal opslaan. Gegevens over de
thuissituatie, onderzoeken, plan van aanpak, onderwijsbehoefte, adviezen et cetera worden in PROFIJT Zorg
gedocumenteerd. Deze module heeft bovendien een
logboekfunctie voor notities;
2. veel tijdwinst: informatie die voorheen op papier
en digitaal op verschillende plekken binnen de school
werd bewaard, staat nu in één digitaal systeem. De
informatie is makkelijk te raadplegen en kan geprint
worden, bijvoorbeeld voor een gesprek met een leerling en zijn of haar ouders en verzorgers;

Waarom PROFIJT Zorg?
Docenten, zorgmedewerkers en de schoolleiding willen:
• de zorggegevens van hun leerlingen op een
ovzichtelijke, efficiënte en veilige manier op één plek
digitaal kunnen opslaan;
• deze gegevens gemakkelijk kunnen gebruiken en
overzichtelijk kunnen uitprinten;
• de leerresultaten en de zorggegevens van hun
leerlingen met elkaar kunnen verbinden, om het
onderwijs en de ondersteuning nog beter te laten
aansluiten op de behoeftes van hun leerlingen.
Om deze wensen te vervullen, hebben scholen een goed
digitaal systeem nodig. PROFIJT Zorg is hier in combinatie
met de basisversie van PROFIJT het antwoord op.
Voor meer informatie of een presentatie door één
van onze medewerkers kunt u contact opnemen
met Jhr. Hans van Kinschot op: hvk@profijt.nu of
06 42 93 1804 of ons algemene nummer 013 76 208 66.

3. waarborg privacy: binnen PROFIJT Zorg worden
de leerlinggegevens veilig digitaal opgeslagen waardoor de privacy van de leerlingen is geborgd;
4. gebruiksgemak: met PROFIJT Zorg is de basale
zorginformatie van een leerling volledig verwerkt in
het IOP van de leerling. Met deze module geeft een
school bovendien invulling aan het OPP. PROFIJT Zorg
‘ontzorgt’ dus de docent en de zorgmedewerker;
5. handelingsgericht: de informatie die in
PROFIJT Zorg kan worden opgeslagen ondersteunt
het handelingsgericht werken van docenten en zorgmedewerkers;
6. één digitaal systeem: scholen kunnen hun huidige
systeem vervangen omdat PROFIJT Zorg gekoppeld
is met DUO en OSO;
7. geïntegreerd: PROFIJT Zorg integreert de zorginfor
matie in het didactische gedeelte van PROFIJT. Dit helpt
om het IOP sturend te laten zijn voor het leerproces.
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