EDUscope®:
optimaal inzicht in leerling en organisatie
Unilogic EDUscope® is een integraal leerlingenadministratie én -zorgsysteem. Het levert
bovendien managementinformatie over de primaire processen op elk gewenst niveau.
EDUscope® voorziet directeuren, bestuurders en toezichthouders van de informatie die
nodig is om beleid te bepalen, te toetsen en bij te sturen. Tegelijkertijd maakt EDUscope®
het beheer van uw leerlingenadministratie buitengewoon eenvoudig en efﬁciënt. Leerkrachten en begeleiders hebben op hun beurt met EDUscope® een krachtig instrument
in handen om de ontwikkeling van leerlingen op de voet te volgen en elk kind te voorzien
van een passend aanbod. Met EDUscope ondersteunt u de ontwikkeling van elk kind.

De leerling écht centraal
Elke moderne onderwijsorganisatie stelt het
kind centraal. Met EDUscope® geeft u daar heel
concreet invulling aan. EDUscope® geeft volledig en actueel inzicht in de ontwikkeling, het
leerrendement en leerperspectief van elke leerling. Administratie en zorg zijn slim geïntegreerd
en via internet heeft iedereen overal toegang
tot zijn gegevens. Uitwisseling met BRON, DOD,
ELD en educatieve softwarepakketten verloopt
via eenvoudige wizards. Alle methodegebonden
en genormeerde toetsen (CITO, LOVS) worden
handig in één systeem verenigd. Met deze gegevens maakt u iedere periode heel eenvoudig
mooie schoolrapporten, volledig in uw eigen
huisstijl en voorzien van persoonlijke opmerkingen van de leerkrachten. Een journaalfunctie,
handelingsgerichte aanpak, registratie van zorgniveau en documentbeheer maken het dossier
van iedere leerling compleet. Als uw onderwijs
erop ingericht is, volgt u zelfs iedere leerling
volledig individueel.

Gebruiksvriendelijk en praktisch
EDUscope® is volledig ontwikkeld voor organisaties binnen primair onderwijs. Het is een
gebruiksvriendelijke oplossing waar zelfs leerkrachten met weinig ICT-afﬁniteit prettig mee
kunnen werken.

Van Pravoo tot Montessori
Onze aanpak is niet onopgemerkt gebleven. Wij werken nauw samen met Pravoo en
de Nederlandse Montessori Vereniging. Voor scholen zijn speciﬁeke methodieken voor
‘de onderbouw’ en ‘het Montessorionderwijs’ digitaal beschikbaar.
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Eenheid in verscheidenheid
EDUscope® biedt individuele scholen binnen één
bestuur of samenwerkingsverband alle ruimte
voor eigen invulling. Zij kunnen EDUscope®
volledig inrichten volgens de eigen identiteit
en inzichten. De kracht van EDUscope® is dat
vanuit die diversiteit toch alle informatie bovenschools eenvoudig kan worden verzameld en
vergeleken. Zo slaat EDUscope® een belangrijke
slag op weg naar een volledige digitalisering
van de leerlingenzorg. Informatie wordt op alle
scholen systematisch geregistreerd, waarna op
schooloverstijgend niveau sturingsinformatie
volledig automatisch kan worden gegenereerd
en gepubliceerd. U beschikt altijd over actuele
en complete informatie voor elke gewenste
analyse.
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De kracht van Eduscope is dat 90% van
alle leerlinggegevens op één plek is
opgeslagen. Gegevens zijn heel snel gevonden en met elkaar te combineren.
Het is bovendien een open programma,
met volop ruimte voor eigen invulling.
Bij de ontwikkeling en optimalisatie van
Eduscope® trekt Unilogic echt samen met
ons op. Zo zit ik al jaren met nog een
aantal bovenschoolse ICT-professionals
van andere onderwijsstichtingen in een
speciale Eduscope-werkgroep. Mede hierdoor is Eduscope® precies afgestemd op
de onderwijspraktijk zoals wij die kennen
bij KEROBEI.

Modulair
Naar gelang uw speciﬁeke wensen bepaalt u
zelf welke modules van EDUscope u gebruikt.
Doordat iedereen, van leraren tot begeleiders
en van administratie tot directie, kan samenwerken in één systeem, is informatie snel toegankelijk, efﬁciënt te gebruiken en eenvoudig
te beheren.

Inrichting en implementatie
Unilogic heeft jarenlange ervaring binnen onderwijsorganisaties. Als we in die tijd één ding
hebben geleerd, dan is het dat standaardoplossingen niet bestaan. Voor de succesvolle
implementatie van EDUscope® is inzicht in uw
organisatie en haar processen onontbeerlijk.
Juist daarom leiden we een aantal van uw eigen
leraren op tot EDUscope-coach. Na een toegankelijke basiscursus kunnen zij zélf het programma inrichten en vervolgens implementeren in
de organisatie. In de praktijk blijkt dit keer
op keer de meest efﬁciënte en doeltreffende
werkwijze. Uiteraard staan gespecialiseerde
medewerkers van Unilogic klaar om elke gewenste vorm van ondersteuning te geven, waar
en wanneer dat nodig is. Eenmaal geïmplementeerd, past EDUscope® zich moeiteloos aan uw
veranderende omgeving aan. EDUscope® schikt
zich naar uw behoefte en niet omgekeerd. Nu
en in de toekomst.

Met Unilogic EDUscope® levert iedereen samen
zorg op maat voor elk kind!

De volgende modules zijn beschikbaar:
• Leerlingadministratie. De leerlingadministratie is gecertiﬁceerd voor uitwisseling met BRON,
CFI, DOD en ELD en biedt bovendien een uniek absentie registratiesysteem.
• Leerlingzorg. Met gebruik van sjablonen kan het leeraanbod eenvoudig per groep of voor
individuele leerlingen ingevoerd worden. Dit kan ook voor scholen die ontwikkelingsgericht
werken. Het overzicht van beoordelingen over gedrag, methode- en objectieve toetsen, gecombineerd met een journaalfunctie en handelingsgerichte aanpak, biedt volledig inzicht in
de ontwikkeling van ieder kind.
• Bovenschoolse module. Verschaft informatie ten behoeve van Management Informatie
Systemen waardoor ook op bestuursniveau schoolontwikkeling met behulp van Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI’s) in beeld kunnen worden gebracht.
• Pravoo Digitaal. Kindvolg- en hulpsysteem voor de onderbouw met de hoogste score in
inspectie-onderzoeken in vergelijking met andere systemen voor de onderbouw.
• Eggo Digitaal. Geeft in één oogopslag de hele gedragsontwikkeling van een kind van groep
1 t/m groep 8 weer.
• MKVS Digitaal. Het Montessori Kind Volg Systeem richt zich op het in beeld brengen van
gedrag en vaardigheden binnen bepaalde ontwikkelingsgebieden van individuele kinderen
en biedt een overzicht van de beslissingen die de leraar neemt ten aanzien van de
begeleiding.
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