Nieuwsbrief Rovict februari 2016
In deze kwakkelwinter werken we ons langzamerhand naar het voorjaar toe. Gelukkig zien
we daar de eerste vrolijke noten al van tevoorschijn komen. Ondertussen zit u midden in
de toetsperiode. Ik hoop dat ook daarin vrolijke noten zijn te ontdekken: kinderen die beter
scoren dan verwacht.
Ook in deze Nieuwsbrief is van alles te ontdekken: tips, een waarschuwing, een
compliment en handige weetjes.

Wat kunt u vinden in deze Nieuwsbrief?
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Wist u dat….. …… hoe we u verder kunnen helpen in ESIS
Releases
Handig om te weten
Rollen en rechten en Privacy
IPON
Nieuwe individuele toetsoverzichten in ESIS
Symposiumtip – Vrijheid van onderwijs

Toetsoverzicht voor ouders
Vrijwel direct na het uitbrengen van de ESIS-release van woensdag 27 januari
ontvingen we uit Den Haag het volgende bericht:
“Met deze nieuwe functionaliteit zijn wij heel blij. Dit is een heel mooi overzicht en heel
goed bruikbaar.……Dit is zeker een vooruitgang in ESIS! leeft echt bij de scholen!”
In die release (versie 4.5.78) zijn 2 belangrijke nieuwe functionaliteiten aan ESIS
toegevoegd:
Toetsoverzicht voor ouders
 Nieuwe individuele toetsoverzichten die u niet alleen kunt afdrukken, maar ook kunt
versturen naar een ouderportaal.
 Overzichten in twee varianten: op basis van toetsafnamemoment en op basis van
toetsversie.
Koppelingen beheren
 U kunt nu zelf in ESIS de koppelingen van ESIS met andere programma’s beheren.
 U kunt zelf koppelingen activeren, pauzeren of hervatten en beëindigen.

DLE’s en itemscores bij de nieuwe Cito-toetsen
We krijgen wel eens de vraag waarom niet meteen met de nieuwe toetsversies ook de
nieuwe DLE’s en itemscores zijn toegevoegd in ESIS.

Allereerst: ESIS is het enige LAS-LVS waarin de toetsen op itemniveau ingevoerd
kunnen worden (naast Cito zelf dan).
Om de DLE’s en itemscores in ESIS te krijgen, rijden de volgende treinen:
 Cito levert nieuwe toetsversies (meestal in december) aan Rovict en BOOM
Uitgevers
 Rovict zet deze toetsversies in ESIS. Uitlevering meestal half januari.
Dit is de sneltrein.


Boom Uitgevers rekent de DLE-schalen om en stuurt die naar Rovict. Meestal
eind januari.
 Rovict voegt de itemscores handmatig toe in ESIS. Cito levert namelijk de
itemscores niet digitaal. Meestal gebeurt dit toevoegen in februari.
De laatste 2 zaken betreffen de stoptrein.
Rovict kan niet wachten op de stoptrein. Dan zijn we namelijk te laat voor de Mafname en dat zou het invoeren van toetsscores op de scholen veel te veel frustreren.
Zodra ook de itemscores en DLE’s beschikbaar zijn, voegen we die toe in ESIS en
krijgt u daarvan bericht via de Releasenotes.
SCOL Interpretatieadviezen – hoe was het ook alweer?
Heeft u de voorjaarsafname van de SCOL gedaan? Dan gaat u natuurlijk nu naar de
resultaten kijken. De functie Interpretatieadviezen – in juni toegevoegd aan de SCOL –
helpt u met korte conclusies en denkvragen bij de inrichting van uw onderwijs. Lees hier
meer.

Wist u dat …… hoe we u verder kunnen helpen in ESIS
Welke hulp kunt u van Rovict verwachten?
Bij wijze van reminder zetten we het nog eens voor u op een rijtje.
1. Ondersteuning
Wanneer u tegen een fout in de applicatie aanloopt, dan helpen we u verder.

Telefonisch of via de e-mail. In alle andere gevallen gaan we ervan uit dat u een
standaardniveau beheerst om te werken met de applicatie. Omdat niemand alle kennis
zomaar paraat heeft, zorgen wij ervoor dat:
 de Help altijd up-to-date is.
De Help is bereikbaar via het vraagteken rechtsboven in uw ESIS-scherm. Hier treft
u uitgebreide informatie en Stappenplannen aan over de werking van ESIS. U vindt
in de Help ook antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s). Tevens kunt u via de
Help een aantal instructievideo’s bekijken.
Tip: Links bovenin het scherm staat een invoerveld waarmee u in de Help kunt zoeken.
Na het invoeren van de zoekterm drukt u op het vergrootglas naast het veld om het
resultaat te krijgen.
Verder zorgt Rovict ervoor dat:
 u op de website van Rovict www.rovict.nl onder <Support> bij de veelgestelde
vragen (FAQ’s) wellicht het antwoord op uw vraag vindt.
 er diverse Stappenplannen beschikbaar zijn die u kunnen ondersteunen. Deze vindt
u ook op de website van Rovict www.rovict.nl onder <Support> bij de veelgestelde
vragen (FAQ’s).
 u bij Rovict terecht kunt voor aanvullende scholing en/of verdieping. Belt u hierover
met Rovict via het algemene nummer 035 603 60 80.
2. Op maat
U kunt natuurlijk ook kiezen voor een antwoord ‘op maat’. In dat geval belt de helpdeskmedewerker u op een van te voren met u afgesproken moment. De Helpdeskmedewerker heeft dan alle tijd om samen met u te kijken waar u tegenaan loopt.
Deze dienstverlening is echter niet gratis. Hiervoor rekenen we € 21,- per kwartier
(excl. BTW).
Wilt u van deze dienst gebruik maken, stuurt u dan een verzoek hiervoor naar
info@rovict.nl. Het is handig wanneer u alvast wat gegevens vermeldt, zoals:
BRINnummer school:
Naam school:
Naam directeur:
Contactpersoon telefonische ondersteuning:
Telefoonnummer:
Voorkeurmoment voor terugbelafspraak:
Zo spoedig mogelijk nemen we dan op uw voorkeurmoment contact met u op.
Contactgegevens Support Rovict:
T 035-6039090
ma-di-do 10.00 – 15.00
wo-vrij
9.00 – 12.00
Releases
Regelmatig voeren we verbeteringen door in de software van ESIS, de SCOL of van
Burgerschap Meten. Daarvoor moet de software helemaal offline zijn. Dat houdt in dat er
niemand op dat moment in het systeem kan werken.
Het zoeken naar het meest geschikte tijdstip valt niet mee. Er is namelijk altijd wel een
moment waarop mensen graag in ESIS willen werken.
Waar we ook mee te maken hebben, is dat bij het uitvoeren van de update altijd
verschillende deskundigen van Rovict paraat moeten zijn. Daarom doen we zo’n update op
een moment waarop je nog enigszins van een werkdag kan spreken, en niet bv. ’s nachts
om 01.00 uur.
Het tijdstip waarop wij denken dat we zoveel mogelijk iedereen tegemoet komen, is
woensdag tussen 17.00 en 18.00. Het is dus aan te raden dat u op woensdagen vóór
17.00 uur ESIS heeft afgesloten. In 90% van de gevallen zijn we binnen een half uur klaar.

Handig om te weten
Helpdesk Rovict voor ESIS, SCOL en Burgerschap Meten
Wanneer is de helpdesk open?
ma-di-do 10.00 – 15.00
wo-vrij
9.00 – 12.00
Tijdens deze uren kunt u rechtstreeks telefonisch uw vraag aan een medewerker
stellen, T 035-6039090.
Nog handiger: per e-mail
In een e-mail kunt u uitleggen waar u tegenaan loopt en u krijgt een antwoord dat u
ook later nog eens terug kunt lezen. Of u geeft in de e-mail aan dat u teruggebeld
wilt worden voor telefonische ondersteuning. Zie hierboven: ‘Op maat’.
Rechtsboven in het ESIS-scherm staat het envelopje waarmee u rechtstreeks
vanuit ESIS een e-mailbericht stuurt. Of u gebruikt het adres support@rovict.nl.
Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie.
U kunt natuurlijk ook voor al uw vragen terecht in de Help van ESIS, SCOL of
Burgerschapmeten. Zoals u weet zijn hier ook de veel gestelde vragen (FAQ’s),
instructies, stappenplannen en instructievideo’s opgenomen.

Rollen en rechten en Privacy
Terwijl op landelijk niveau organisaties druk doende zijn om een Convenant Privacy op te
stellen, moeten we ons misschien veel meer zorgen maken om het microniveau. Daarmee
bedoelen we dat het voorkomt dat rollen en rechten binnen ESIS onjuist ingericht zijn. Met
als gevolg dat er binnen een school bijvoorbeeld 10 mensen zijn met de rol ‘Supervisor’.
En een Supervisor kan bijvoorbeeld alle! leerlingdossiers inzien.
Zorgt u ervoor dat de rechten in ESIS aan de juiste medewerkers zijn gekoppeld!
Twijfelt u hierover? Het document ‘Overzicht van Rollen en Rechten opbouw in ESIS’ kan u
op weg helpen. Ook de helpdesk van Rovict kan u verder helpen, zie ‘Op maat’ hierboven,
035 – 603 60 80.

IPON
Bíjna is het zover! Op 3 en 4 februari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht weer de IPON
plaats, de informatie- en inspiratiebron voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en
bij de les wil blijven op gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten.
Klik op de afbeelding en schrijf u gratis in voor de IPON. Zonder voorregistratie kost de
entree
€ 25,-.
We zien u toch op onze stand B085?
Tot dan!

Vrijheid van onderwijs
Op 1 maart houden VOS/ABB en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht
een mini-symposium over de vrijheid van onderwijs. Deelname is gratis.
Het symposium gaat over de vraag of het maatschappelijke noodzakelijk is artikel 23
van de Grondwet te herzien. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verruiming? Of
moeten we eerder naar een inperking van de vrijheid van onderwijs?

