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WAT IS
PROFIJT?
Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een
systeem waarin alle dagelijkse processen op
een logische wijze en in één platform worden
vastgelegd.
PROFIJT is het nieuwe werk-, leer- en volgsysteem voor het Praktijkonderwijs. Het
ondersteunt vraag-, keuze- en aanbodgestuurd
onderwijs.
PROFIJT is ontwikkeld door XSservice in
samenwerking met enkele tientallen Praktijkscholen uit heel Nederland. Deze scholen

PROFIJT

=

DIGITAAL

werken in de online applicatie samen aan de
ontwikkeling van leerlijnen, (leer)trajecten,
leerdoelen en lesmateriaal.
PROFIJT zorgt voor een continue drive om de
opbrengsten van het onderwijs te verbeteren.
Ook wanneer de school het goed doet, is er
de ambitie om het volgend jaar beter te doen.
PROFIJT richt zich op het nog sterker maken
van de leerkrachten.
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GEPERSONALISEERD
ONDERWIJS
VOOR IEDEREEN
BEREIKBAAR
PROFIJT maakt gepersonaliseerd onderwijs
voor iedereen bereikbaar door de logische
structuur van de applicatie:
•

De mentor en de leerling leggen samen de
leerdoelen vast in het IOP.

•

Vervolgens plant de leerling deze
leerdoelen in zijn of haar weekplanner.

•

De leerling heeft altijd en overal inzicht in
deze doelen.

•

Aan de leerdoelen is digitale content
gekoppeld.

•

De leerling kan gemakkelijk bewijs
uploaden in zijn digitale portfolio.

•

De docent of stagebegeleider kan de
leerling belonen en beoordelen.

•

Deze beloning en beoordeling is direct
zichtbaar voor leerling en ouder.

•

PROFIJT werkt op alle computers, tablets
en smartphones.

PROFIJT brengt de basiselementen van het
Praktijkonderwijs samen en legt een logische
verbinding. Het IOP, het OPP, de leerdoelen, de
competentiescan en het digitale portfolio zijn
elementaire onderdelen van de applicatie.
Standaard staan er al diverse leerlijnen in PROFIJT.
Door het open karakter van PROFIJT biedt het
bovendien een unieke kans voor scholen om
te delen en van elkaars expertise te profiteren.
Samen met de deelnemende scholen, uitgevers
en andere marktpartijen wordt er een compleet
curriculum samengesteld, waar scholen zelf uit
kunnen kiezen en materiaal aan kunnen toevoegen.
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BEREIKBAAR

DE VISIE
VAN PROFIJT
Voor PROFIJT is de leerling het middelpunt. Zijn talent en passie sturen het
leerproces! Functionaliteit is belangrijk, maar zeker ook het ontwerp en de
gebruikerservaring. PROFIJT is een echte app, die je installeert en gebruikt
zonder noemenswaardige training. De implementatie van PROFIJT is dus ook
volledig gericht op het vernieuwen van het leerproces binnen de school.
De slogan van PROFIJT ‘Passie voor leren’ zegt iets over het bevlogen
implementatieteam achter PROFIJT. Uitstekende voorbereiding staat aan de
basis van succes, maar alleen met bevlogen teamleden haal je ook echt de top.

VOOR WIE
IS PROFIJT?
PROFIJT

=

BETROKKEN

PROFIJT is er voor iedereen die betrokken is bij het leerproces van de leerling:
•

De leerling.

•

De docent en de mentor.

•

De ouder.

•

De stagebegeleider en het stagebedrijf.

•

De zorgcoördinator en het zorgteam.

•

Eventueel de medeleerling.

Afhankelijk van hun rol kunnen zij de leerling(en) beoordelen.
De leerlingen krijgen de mogelijkheid om in een aantrekkelijke omgeving te werken aan de leerdoelen die zij zichzelf, in overleg met de mentor, hebben gesteld.
De docenten hebben met PROFIJT een instrument in handen, waarmee zij de
leerling 1-op-1 kunnen aansturen en monitoren. Het biedt hen de mogelijkheid om
samen met collega’s op school, in de regio en in het land te werken aan het beste
lesmateriaal voor elke type leerling.
Met PROFIJT krijgen ook de ouders de mogelijkheid mee te kijken naar het leerproces en de vorderingen van hun zoon of dochter.
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DE VOORDELEN
VAN PROFIJT

De voordelen voor de school:
•

PROFIJT bevat het volledige curriculum PrO.

•

PROFIJT is een applicatie van XSservice en is ontwikkeld
voor en met de Praktijkscholen.

•

PROFIJT heeft een breed palet aan leerlijnen afkomstig van
alle deelnemende scholen voor Praktijkonderwijs in Nederland.

•

PROFIJT biedt elke school de mogelijkheid om, op basis van
de huidige werkwijze, ontwikkelstappen te zetten met als
doel kwaliteitsverbetering van het primaire proces.

•

PROFIJT wil voorkomen dat op alle scholen het wiel
opnieuw wordt uitgevonden, waardoor veel tijd, geld en
energie verloren gaat.

•

PROFIJT is gekoppeld aan een moderne content database
waarin zowel eigen materiaal, gedeeld materiaal als
materiaal van uitgevers aangeboden wordt.

•

PROFIJT wordt gebouwd met de nieuwste technologie en
kan dan ook op alle soorten computers, tablets, mobiele
telefoons etc. gebruikt worden.

De voordelen voor de leerling:
•

PROFIJT geeft de leerling snel een beeld en een overview
van zijn eigen leerproces.

•

PROFIJT heeft een aantrekkelijke, eigentijdse vormgeving en
werkt op alle apparaten.

•

PROFIJT biedt elke leerling de mogelijkheid verdieping te
zoeken per leerdoel.

De voordelen voor de docent en het management:
•

PROFIJT geeft snel inzicht en overzicht.

•

PROFIJT is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee
het onderwijsleerproces kan worden voorbereid, uitgevoerd
en gecontroleerd.

•

PROFIJT biedt een platform voor het delen van onderwijsinhoudelijke expertise binnen en buiten de school.
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INZICHT

DE MAKERS
VAN PROFIJT
XSservice heeft in de afgelopen 12 jaar zijn sporen in het onderwijs verdiend
met de bouw van digitale toepassingen voor PO, VSO, Praktijkonderwijs, VMBO,
MBO, HBO en een digitaal toetssysteem voor het gehele voortgezet onderwijs.
Voor de ontwikkeling, en de implementatie van PROFIJT heeft XSservice
het team uitgebreid met orthopedagogen, (kinder)psychologen en een aantal
ervaren trainers. Zij zorgen ervoor dat elke deelnemende school de juiste
begeleiding krijgt bij de invoering van PROFIJT.
Het ontwikkelteam van PROFIJT wordt bij de bouw en doorontwikkeling
bijgestaan door een groep experts uit het Praktijkonderwijs en daarbuiten.

IMPLEMENTATIE
BEGELEIDING
PROFIJT

=

ONTWIKKELING

Elke Praktijkschool heeft een unieke werkwijze en cultuur. PROFIJT past bij elke
Praktijkschool mits de applicatie op een zorgvuldige manier door het schoolteam
in gebruik wordt genomen. Wij ondersteunen scholen die PROFIJT gaan gebruiken graag bij een goede implementatie. Een professioneel team bestaande uit
trainers, (kinder)psychologen en orthopedagogen begeleidt de schoolleiding en
het docententeam bij de invoering van PROFIJT.
Het implementatietraject bestaat in ieder geval uit:
•

Een intakegesprek waarin de werkwijze en de wensen van de school in kaart
worden gebracht.

•

Een overzichtelijk implementatieplan dat we bespreken met de school.

•

Een training in het gebruik van PROFIJT.

•

De ingebruikname van PROFIJT door de leerlingen, de docenten en de
schoolleiding.

Onze ervaring leert dat het hele traject afhankelijk van de grootte van de school
1 tot 5 dagdelen in beslag neemt. Onze trainers en begeleiders zijn tijdens dit
traject op de school aanwezig om mee te helpen op de werkvloer.
Nadat PROFIJT goed in de hele school is ingebed, kunnen wij desgewenst
verdere praktijkbegeleiding bieden. Wij helpen scholen graag de slag naar
vraaggestuurd onderwijs te maken omdat in de praktijk is gebleken dat een
vragende leerling gemotiveerder naar school gaat en zich daardoor vaak beter
ontwikkelt dan een afwachtende leerling.
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MEER
INFORMATIE

Voor meer informatie of
een presentatie bij u op
school kunt u contact
opnemen met:
Olav van Doorn
ovd@profijt.nu
Hans van Kinschot
hvk@profijt.nu
Margriet van de Ketterij
mvdk@profijt.nu
Anjo J.L. Koers (alg dir)
ajlk@profijt.nu
Voor telefonische informatie
kunt u contact opnemen
met XSservice:
+31 (0)13 76 208 66
U kunt ook het contactformulier invullen op:
www.profijt.nu

www.profijt.nu

