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PROFIJT IN DE PRAKTIJK
Kiest uw school voor PROFIJT? Dan ondersteunen onze experts uw team graag bij het in gebruik nemen van
PROFIJT. Elke school heeft haar eigen werkwijze. Wij sluiten daarom graag aan bij de specifieke wensen van
uw school. Met een groot aantal praktijkscholen hebben we in ieder geval de volgende drie stappen doorlopen
om PROFIJT goed binnen de school te implementeren:

1. Start Ups

Na deze workshop staat een flink deel van de trajecten

Start Ups zijn individuele gesprekken met alle docenten.

van de school in PROFIJT en kan het merendeel van de

Doel: Het voorbereiden van elke docent op het werken

docenten zelf trajecten aanmaken.

met PROFIJT.
Werkwijze:

3. Follow Up

•

Tijdens 1 schooldag spreken onze experts elke

De Follow Up is een tweede workshop waaraan het

docent ongeveer een half uur.

hele team deelneemt.

•

De school roostert haar docenten kort uit.

Doel: Docenten kunnen werken met het IOP en het

•

Een deel van de gesprekken kan na lestijd plaatsvinden.

Portfolio, en samen met hun leerlingen aan de slag in

•

Wij bespreken met elke docent zijn of haar leerlijnen

PROFIJT.

en werkwijze en hoe deze vertaald kunnen worden

Werkwijze: De Follow Up heeft vier onderdelen:

naar het werken met PROFIJT.

1. Terugkijken op de Kick Off en presentatie van het
IOP en het Portfolio in PROFIJT.

2. Kick Off
De Kick Off is een eerste workshop waaraan het hele
team deelneemt.
Doel: De leerlijnen van de school vertalen naar trajecten
en leerdoelen, en deze gezamenlijk invoeren in PROFIJT.
Werkwijze: De Kick Off heeft vier onderdelen:

2. Gezamenlijk oefenen met het maken van IOP’s en
het samenwerken met leerlingen.
3. Aan de slag met het koppelen van trajecten aan
leerlingen en met het IOP, individueel of in kleine
groepen.
4. Evaluatie van de workshop en vervolgafspraken.

1. Bespreken uitkomsten Start Ups en korte presentatie
van PROFIJT.
2. Gezamenlijk oefenen met het aanmaken en invoeren
van trajecten.
3. Aan de slag met het invoeren van trajecten in duo’s
of kleine groepen.
4. Evaluatie van de workshop en vervolgafspraken.

Na deze workshop kunnen de meeste docenten werken
met alle onderdelen van de basismodule van PROFIJT.
Daarnaast heeft het team handvatten om hun leerlingen
met PROFIJT aan de slag te laten gaan.
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PROFIJT Ondersteuning

Scholen die gebruik maken van onze PROFIJT Strippen

Scholen kunnen ook op de volgende manier van onze

kaart vragen ons bijvoorbeeld ondersteuning op het

ondersteuning gebruik maken:

gebied van:

•

PROFIJT Beheer. Dit is een workshop van een

•

De uitwerking of vernieuwing van hun leerlijnen.

dagdeel waarin wij de interne beheerders van

•

Differentiëren binnen de klas en gepersonaliseerd

PROFIJT Spreekuur. Onze experts organiseren op

•

Het gebruik van digitale leermiddelen.

uw school een inloopspreekuur. De docenten kunnen

•

Professionalisering van docenten (bijv. de ICT-

PROFIJT binnen de school trainen in hun rol.
•

leren.

met hun vragen bij onze experts terecht en krijgen
antwoorden en ondersteuning op maat.
•

vaardigheden of collegiale consultatie).
•

PROFIJT Monitor. Tijdens een schooljaar bieden wij
één keer per maand ondersteuning in de vorm van

en rekenen.
•

zowel technische als onderwijskundige monitoring

Het trainen van de leerlingen in het werken met
PROFIJT.

op afstand. De school ontvangt elke maand een

•

Het beoordelen van leerlingen.

overzichtelijk rapport. Daarin geven wij grafisch

•

Het verhogen van de kwaliteit van stages.

weer hoe de school van PROFIJT gebruik maakt

•

Het versterken van de kwaliteitszorg binnen

(dashboard). Ook geven wij onderwijskundige adviezen
om het gebruik van PROFIJT te optimaliseren.
•

Het voldoen aan de referentieniveaus voor taal

PROFIJT Strippenkaart. Tijdens een schooljaar biedt

de school.
•

Samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven
(bijv. inspelen op de Participatiewet).

één van onze experts een aantal dagdelen ondersteuning. De school kan in overleg met ons de inzet
van deze dagdelen helemaal naar eigen keuze
inplannen.

Kosten

Aantal dagdelen

Prijzen excl. BTW

PROFIJT Dagdeel

1

€

495,-

PROFIJT 3-Stappenplan

6

€

2.550,-

PROFIJT Beheer

1

€

495,-

PROFIJT Spreekuur

1

€

495,-

PROFIJT Monitor

10

€

4.250,-

PROFIJT 10-Strippenkaart

10

€

4.250,-

PROFIJT 20-Strippenkaart

20

€

8.100,-

Onze experts
Het expertteam van PROFIJT bestaat uit ervaren onderwijsdeskundigen, orthopedagogen, psychologen en docenten.
Ons team heeft daarnaast ervaring met het managen van veranderingen, kwaliteitsverbetering en kwaliteitszorg
binnen een school.
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.

Contact Customer Relations
Jhr. Hans van Kinschot
Manager Customer Relations
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www.profijt.nu

+31 (0)13 76 208 66
+31 (0)6 42 931 804

