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Achtergrond van ESIS 
 

Rovict heeft betrouwbaarheid en flexibiliteit hoog in het vaandel staan 

ESIS is de basis van uw informatievoorziening. Daar moet u dan ook volledig op kunnen vertrouwen. Bij 

onze dienstverlening staat betrouwbaarheid dus altijd voorop. Daarnaast realiseren we ons dat scholen vrij 

willen zijn in hun keuzes voor methodes en applicaties: leeromgevingen, ouderportalen, portfolio’s, 

enzovoort. Zo geven zij immers optimaal vorm aan hun eigen onderwijsvisie.  

Het is dan ook een bewuste keuze van Rovict om met ESIS aan te sluiten op die methoden en applicaties 

die voor onze klanten meerwaarde opleveren. En om intensief samen te werken met onze klanten om dit te 

realiseren.  

 

 

Uitgangspunten 
 

Rovict vindt dat scholen in staat moeten zijn om de relevante applicaties waarmee zij werken, kunnen 

koppelen aan ESIS. Juist op die manier wordt het beste aangesloten op de wensen van gebruikersgroepen 

binnen de schoolorganisatie. Dat helpt om o.a. de werkdruk te minimaliseren.  

 

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 Wij zullen nooit informatie bewerken die uit andere systemen wordt ingelezen indien daardoor de 

integriteit van deze data wordt aangetast.   

 Wanneer er voor een bepaald onderwerp meerdere goede applicaties worden aangeboden, zijn wij 

altijd bereid om een koppeling tot stand te brengen. Uiteraard mits dat economisch realiseerbaar is. 

 Het bieden van keuzevrijheid aan de klant vinden wij belangrijk. Daarom zullen wij bij voorkeur geen 

eigen oplossing realiseren wanneer er reeds meerdere goede deeloplossingen beschikbaar zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan ouderportalen en software voor Samenwerkingsverbanden.  

 Wij zullen nooit afzonderlijke deelsystemen onlosmakelijk opnemen in ESIS en zullen dus ook nooit 

dwingen tot ‘koppelkoop’.  

De SCOL, dat ook onderdeel is van ons assortiment, is een gekoppeld systeem. We leveren dat zowel 

aan ESIS- als aan niet ESIS-klanten. 

 Wij gaan bij voorkeur langdurige samenwerkingsverbanden aan met andere leveranciers die goede 

deeloplossingen bieden.    

 

 

Klantencontact ESIS 

Rovict stelt een goed contact met haar klanten zeer op prijs. In de visie van Rovict draagt een goed contact 

bij aan software waar gebruikers naar tevredenheid mee werken. Naast de dagelijkse Helpdeskcontacten, 

heeft Rovict 3 structurele groepen die voor ESIS heel belangrijk zijn.  

 

 

ESIS Contactpersonen 

Elk bestuur kan een of twee ESIS Contactpersonen aanstellen. Zij zijn de schakel tussen de scholen en 

Rovict. Twee keer per jaar krijgt de Contactpersoon tijdens een bijeenkomst in Soest informatie over de 

nieuwste ontwikkelingen in ESIS. De Contactpersoon heeft premium-toegang tot de Helpdesk en wordt als 

eerste geïnformeerd over vernieuwingen of bij calamiteiten. 
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Klankbordgroepen 

Elke Klankbordgroep bestaat uit 10 tot 15 personen van ESIS-gebruikers die deskundig zijn op een 

deelgebied van ESIS. De Klankbordgroep denkt kritisch en intensief mee over nieuwe ontwikkelingen van 

ESIS. De leden worden actief betrokken bij het uitwerken van user stories en het stellen van prioriteiten. Zij 

delen kennis met Rovict en delen kennis onderling. Zij ontvangen informatie over de voorgenomen 

tijdpaden. Elke klankbordgroep komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. 

 Klankbordgroep Intern Begeleiders 

 Klankbordgroep Speciaal Basisonderwijs 

 Klankbordgroep Administrateurs 

 Klankbordgroep Management en ICT. 

 

Een waarnemer van de PO-Raad die aanwezig was bij een bijeenkomst van de Klankbordgroep Interne 

Begeleiders, stelde vast dat Rovict de Klankbordgroep echt gebruikt.  

 

ESIS Trainers 

Om het steeds toenemende aantal ESIS-gebruikers adequaat te informeren en ondersteunen, kan een 

eigen ESIS Trainer een belangrijke rol spelen. De ESIS Trainer: 

 traint scholen van het eigen bestuur 

 krijgt 2 keer per jaar een update – scholing ESIS  

 heeft premium toegang tot de Helpdesk 

 beschikt over een demodatabase ESIS 

 heeft toegang tot het Rovict-cursusmateriaal ESIS. 
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ESIS – de Applicatie 
 

ESIS is een rijke applicatie 

Met ESIS heeft u een krachtig leerlingadministratie- en volgsysteem tot uw beschikking. Bij een goede 

implementatie van ESIS binnen uw bestuur of op uw school, kunt u waardevolle informatie op tal van 

manieren in ESIS raadplegen.  

Binnenkort wordt ESIS verrijkt met een belangrijk nieuw groepsoverzicht voor leerkrachten. Vanuit dit 

groepsoverzicht kan de leerkracht inzoomen op informatie en direct specifieke modules openen en 

gegevens wijzigen.  

 

 

Betrouwbaarheid ESIS 

 ESIS is een uiterst stabiele applicatie. 

 ESIS kent een krachtige rollen- en rechtenstructuur die altijd volledig kan worden aangesloten op 

de verantwoordelijkheid en bevoegdheidsstructuur van de scholenorganisatie. Dit is van groot 

belang in het kader van de AVG. 

 ESIS sluit aan bij landelijke standaarden: neemt 1-op-1 toetsgegevens over en doet geen eigen 

bewerkingen op deze toetsgegevens, die de interpretatie kunnen beïnvloeden. 

 Alleen hierdoor is reële signalering van vaardigheidsgroei mogelijk. Dit maakt ESIS in dit opzicht 

uniek. 

 Door middel van de gratis DULT-koppeling komen CITO-gegevens rechtstreeks in ESIS. 

 De koppeling met Basispoort zorgt voor 1-op-1 uitwisseling met uitgeverijen. 

 Besturen zijn geplaatst in gescheiden databases, waardoor de kans op hacken of 

performanceproblemen aanzienlijk klein(er) is. 
 

 

Grote flexibiliteit van ESIS 

a. ESIS gaat langdurige samenwerking met relevante partijen aan. 

 ESIS koppelt met elk ouderportal, mits dat aan de door ons vastgestelde eisen voldoet. 

 ESIS sluit aan op uw eigen applicatie voor het samenwerkingsverband bv. Kindkans, 

Onderwijs Transparant en Grippa. 

 Rovict verzorgt maatwerk, bv. het inrichten van sjablonen en het bouwen van exporten of 

koppelingen.  

 Veel overzichten kunnen worden geëxporteerd naar andere bestandsformaten voor verdere 

bewerking/toepassing. Bv. Excel, PDF, Word. 

 

b. ESIS kent een zeer flexibele inrichting: 

 vele keuzemenu’s naar wens in te richten 

 rollen- en rechtenstructuur voor elke gebruiker in te stellen 

 ondanks meerdere rollen toch maar één keer inloggen  

 individueel dossieroverzicht zelf in te richten 

 flexibele indeling groepen en subgroepen mogelijk, naast de indeling in basisgroepen 

 gebruik van eigen sjablonen voor documenten 

 met de online tekstverwerker vele opmaakmogelijkheden voor eigen sjablonen 

 spellingcontrole via de browser. 

 

 

c. ESIS kent naast vele standaardoverzichten ook zelf samen te stellen overzichten: 

 via de geïntegreerde module Vrije Overzichten 

 het gebruik van Vrije Velden. 
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ESIS Schoolrapport  

Met het ESIS Schoolrapport kiest u voor het meest complete digitale schoolrapport dat er op de markt 

is. Met deze module bent u in staat om uw eigen schoolrapport op maat in ESIS te ontwerpen en 

digitaal te bewaren in ESIS. 

 toetsscores uit ESIS automatisch op het rapport  

 beoordelingsmogelijkheden: cijfers, eigen schalen, bolletjes, tekst  

 vele opmaakmogelijkheden: kaders en kleuren om uw eigen huisstijl te kunnen behouden 

 variatie mogelijk in het rapportsjabloon per bouw of leerjaar 

 gearchiveerde rapporten centraal af te drukken of te verzenden naar het ouderportaal 

 invoerlijsten om eigen toetsen te kunnen volgen en het gemiddelde te laten berekenen en op het 

schoolrapport terug laten komen 

 gebruiksvriendelijk in te vullen: per rapport of per vakonderdeel. 

 

 

Andere sterke punten 
 Sterk en uitgebreid Leerlingdossier. 

 Invoeren van de meeste niet-methodegebonden toetsen. Deze worden voorzien van 

vaardigheidsscores en normeringen conform de Cito-toetstabellen en waar mogelijk uitgerust met 

DL/DLE en afgeleide leerrendementen. 

 ESIS geeft van Cito-toetsen de beschikbare niveaus weer, zoals A-E, I-V, functioneringsniveau, 

referentieniveau. 

 ESIS ondersteunt het adaptief afnemen van toetsen. 
 Per leerling op te geven welke toetsversie gemaakt is. Als een leerling een hogere of lagere 

toetsversie heeft gemaakt, wordt door ESIS een gecorrigeerd niveau (bijvoorbeeld B>C) bepaald. 

 Tevens worden andere veelgebruikte toetsen in ESIS opgenomen. Denk bv. aan diverse 

intelligentietoetsen of de toets Mondeling Nederlands Nieuwkomers. 

 Vele overzichten: 

o diverse toets- en opbrengstoverzichten (leerling, groep en school)  

o dossier (registratie / geheel dossier afdrukken / OPP / arrangementen) 

o managementoverzichten. 

 ESIS geeft de itemscores van de Cito-toetsen, waardoor indeling in categorie-overzichten en 

foutenanalyse gedetailleerd mogelijk is. 

 Doorklikken bij trendanalyses en dwarsdoorsnedes, waardoor inzichtelijk is welke leerlingen het 

betreft. 

 Toetsoverzicht: meerdere toetsresultaten op een rij om o.a. de Vaardigheidsgroei te zien. 

 Toetsoverzicht voor ouders kan je maken op basis van toetsversie of op basis van het 

afnamemoment en publiceren in het ouderportaal. 

 Het ESIS Ontwikkelingsperspectief (OPP) is zeer uitgebreid:  

o keuze voor groei-analyse op basis van DLE (bv. voor SO) of op basis van 

vaardigheidsscore (voor de meeste basisscholen) 

o ook hier kan je met eigen sjablonen voor tekstinvoer werken 

o kleurt geselecteerde uitstroombestemming zodra deze is opgegeven 

o op basis van geselecteerde uitstroombestemming berekent ESIS de verwachte groei 

o zelf onderbouwde, geplande vaardigheidsgroei wordt mede getoond in OPP-grafiek 

o bijlagen eenvoudig ook aan het OPP of een registratie te koppelen (per bijlage tot 

20Mb). 

 Geïntegreerde Management Overzichten module van tussenresultaten: 

o waarmee 3 belangrijke sturingenoverzichten kunnen worden gemaakt: Het Schooloverzicht, 

een Trendoverzicht en een Inspectieoverzicht. 

o unieke mogelijkheid om Eigen Norm of Bestuursnorm op te geven. 
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ESIS Groepsoverzicht  en Groepsplannen 

 conform 1-zorgroute en nu een stap verder 

 zeer uitgebreid 

 ondersteunt het handelingsgericht werken 

 onderliggende informatie direct toegankelijk en aan te passen 

 raadplegen van toetsresultaten, de behaalde groei en het stellen van doelen eenvoudig mogelijk 

 analyse en signalering van vaardigheidsgroei binnen een periode op basis van de verwachte groei 

volgens de Cito-tabellen en vergeleken met de eigen doelen 

 analyse van groei ook mogelijk op basis van DLE, bv. voor SO-scholen  

 bestaande observaties, onderwijsbehoeften en plannen herbruikbaar 

 eenvoudig leerlingen clusteren in arrangementen of subgroepen  

  alle arrangement-indelingen van één leerling van het lopende en de afgelopen schooljaren bij     

elkaar in het individuele leerlingdossier. 

 

 

En verder 

Rovict levert producten en opleidingen in eigen beheer 

 is eigenaar van de software 

 ontwikkelt de software in eigen beheer 

 zorgt zelf voor opleidingen en ondersteuning 

 heeft eigen trainers in dienst 

 leidt ESIS Train-de-Trainers op voor een bestuur 

 

 

Rovict levert professionele ondersteuning 

 actuele digitale Help  

 digitale FAQ’s gesorteerd op onderwerp 

 vele instructievideo’s  

 persoonlijke telefonische Helpdesk 

 grote klanttevredenheid over service Helpdesk 

 uitgebreid opleidingenaanbod in eigen beheer in diverse vormen: cursussen, workshops, 

maatwerk, werkplektrainingen. 

 opleiding en advies op maat en bij u op locatie mogelijk. 


