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“De leerling is het uitgangspunt van mijn werk” 
EA-Match is het onderwijspakket: méér dan alles in één! 
 
 

EA-Match is geen traditioneel 
administratiepakket maar een onderwijspakket 
voor iedere docent. Het biedt alle voordelen bij 
de zorgvuldige begeleiding van uw leerlingen op 
school en stageplaats. EA-Match faciliteert 
daarmee schoolteams en docenten bij 
gepersonaliseerd leren. Meer flexibiliteit en altijd 
zicht op een passend onderwijsproces! 

Voor meer informatie: www.ea-match.nl.  
Neemt u vooral eens een kijkje! 
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✓ Stagedocenten digitaal op pad! 
✓ IOP / OPP en rapport uitdraaien  
✓ Aanwezigheid op school en verzuimregistratie 
✓ Aanwezigheid op stage 
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Nieuw: Onderwijstijdmeter
 

Bent uw ook nieuwsgierig naar de gerealiseerde onderwijstijd van uw leerlingen? EA-Match voorziet hierin door alle 
onderwijstijd in één overzichtelijke balk te combineren: lestijd, stagetijd en ook individuele begeleidingstijd worden 
afgezet tegen de verwachte onderwijstijd, zodat u direct in beeld hebt hoe de stand van zaken is: 

 

Uiteraard kunt u per leerling het aantal verwachte klokuren naar eigen voorkeur aanpassen en ervoor kiezen welke 
begeleidingsuren laat meetellen in de meter. Zeer overzichtelijk en snel in beeld!  

 

Tip: Alle begeleidingsnotities in één oogopslag
 

Bij de start van uw werkdag kun u direct de (laatste) 
notities van uw klas inzien: klik hiervoor in het 
‘Smoelenboek’ op Alle notities en filter indien gewenst op 
groep/klas, categorie en/of zoekterm.  

  

http://www.ea-match.nl/


 

∴ Arbeidstoeleiding ∴ Professionalisme ∴ Inspectie ∴ Kwaliteitsverbetering ∴ Doorgaande leerlijnen ∴ Passend onderwijs ∴ 

∴ Praktijkonderwijs ∴ Entree-opleiding ∴ VMBO ∴ VSO ∴ ROC niveau 2, 3 en 4 ∴ ISK ∴ VAVO ∴ 

Nieuw: contactgegevens van de leerling verzameld
 

Uiteraard blijven de hoofd-contactgegevens als vanouds beschikbaar bij de NAW-gegevens van de leerling, maar er 
was toenemende behoefte om ook extra gegevens te kunnen noteren: geheime telefoonnummers, noodnummers, 
extra adresgegevens, contactgegevens van ouders, verzorgers , etc. Hiervoor is de module Contactgegevens 
samengesteld. De telefoonnummers die hier worden genoteerd, worden nu in de Deelnemercockpit in een tweede 
menu-blok getoond, naast de hoofd-contactgegevens van de leerling: Snel in beeld, dus! 

 

OSO-dossiers importeren
Bent u er al van op de hoogte dat EA-Match nu ook OSO-dossiers importeert en 
verwerkt bij de leerlinggegevens? U heeft hiermee voortaan altijd direct inzicht in de 
overdrachtsdossiers van uw leerlingen vanuit het PO en de meegeleverde 

contactinformatie kan uiteraard direct worden verwerkt in de nieuwe module Contactinformatie in EA-Match! 
 

BRON-DUO-koppeling 
 

Met ingang van dit schooljaar is in EA-Match ook de BRON-koppeling naar DUO 
beschikbaar. Voor meer informatie, neem even contact met ons op. 
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Eigen schermen bouwen… mooier kan het niet
 

En dan de optie van schooleigen vragenlijsten… mooier kan het niet! U formuleert en bedenkt uw eigen proces en 
‘programmeert’ dit in EA-Match. De schooleigen werkprocedures omgezet in het begeleidingsinstrument voor uw 
leerlingen. Denk hierbij aan alle schoolprocedures, van Intake, via IOP, Uitstroomprognose en andere begeleidings-
processen naar de Uitstroom en Nazorg, inclusief de PrO-Uitstroommonitor. Voor meer informatie over deze module 
neemt u contact met ons op, we kunnen u diverse voorbeelden tonen van de mogelijkheden! 

 

Stagedocenten digitaal op pad! 
 

Wordt door uw stagedocenten de mobiele stage-applicatie al gebruikt? De voordelen zijn groot! 

 Gegevens van deelnemer en stagebedrijf 
✓ Bekijken en/of aanpassen NAW-gegevens van 

deelnemer of bedrijf 
✓ Direct naar Google Maps om de route en afstand naar 

het betreffende adres in beeld te krijgen 
✓ Direct bellen naar deelnemer en bedrijf 
✓ VCard downloaden van zowel deelnemer als bedrijf 

(de gegevens zijn direct op te slaan bij de eigen 
contacten) 

 Notities 
✓ Historie van notities inzien 
✓ Zoeken op term met/zonder filter 
✓ Invoeren nieuwe notitie 

 360 graden feedback 
✓ Verzenden van vragenlijsten 
✓ Extra e-mailadres handmatig in te voeren 
✓ Inzicht in verwerkte en niet-verwerkte vragenlijsten 

 Stages 
✓ Overzicht van actieve en beëindigde stages        
✓ Bekijken en/of bewerken actieve stages 
✓ Invoeren tijdsregistratie deelnemer 
✓ Invoeren tijdsregistratie 

stage/loopbaanbegeleider 
✓ Invoeren overige tijdsinzet 

stage/loopbaanbegeleider 
✓ Registreren reisafstand en tijd 

stage/loopbaanbegeleider 
✓ Afwezigheid aanvinken 
✓ Invoeren opmerkingen mbt stage 
✓ Historie van de laatste stagebezoeken in beeld 

 CGO/opdrachten Module  
✓ Bestaande Modules inzien of beoordelen 
✓ Inzien voortgang aan de stage gekoppelde 

leerlijn

 

IOP / OPP en rapport uitdraaien
 

Een belangrijke pijler binnen uw 
onderwijsvorm is het IOP/OPP. 
Wanneer EA-Match is ingezet 
binnen uw schoolorganisatie, is 
deze zorg van uw schouders.  

EA-Match maakt dat u dagelijks 
een bijgewerkt IOP/OPP kunt 
uitdraaien, gebaseerd op alle 
input die uw collega’s hebben 
ingevoerd. 

  

  

 

Deze input en daarmee ook output 
varieert van de voortgang op de 
schooleigen leerlijnen, alle notities 
over de leerling, de test- en 
toetsresultaten, de aanwezigheids-
registratie zowel op school als op 
stage. Alle overige stagegegevens, 
inclusief de voortgang op de 
stagedoelen, de resultaten van de 
POP- en OPP-gesprekken zijn 
uiteraard ook opgenomen.

Met één druk op de knop heeft u het rapport direct bij de hand! 
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Aanwezigheid op school en verzuimregistratie 
 
EA-Match beschikt over een uitgebreide Aanwezigheidsregistratie. Hierbij wordt per lesuur aangegeven bij welk vak 
de leerling aanwezig of absent is geweest. Op basis van deze gegevens is de Verzuimmodule inzetbaar, zodat op een 
gemakkelijke wijze aan de verantwoording aan Bureau Leerplicht kan worden voldaan. Maak daarnaast in EA-Match 
gebruik van de optie Dagroosteruren.  Hiermee is het mogelijk om wekelijks aan de groepsverantwoordelijke(n) een e-
mail-reminder te laten versturen. Dit geeft zicht op de afwijkingen van de ingevoerde lesuren ten opzichte van de 
verwachte lesuren per leerling. Op deze manier is uw registratie en verantwoording geheel kloppend. 
 

 

Alle variabelen [zoals vakken, periodes, lesuren, afwezigheidsredenen, import dagrooster] zijn vanzelfsprekend door 
uzelf te beheren. Voorts heeft u de beschikking over alle ingevoerde gegevens via diverse export-overzichten. 
Daarnaast maakt u gebruik van uw eigen Word-documenten, waarin de gegevens uit EA-Match automatisch worden 
opgenomen.  
 

Aanwezigheid op stage 
 

Om de verantwoording compleet te maken, beschikt EA-Match over een duidelijke module voor Stage-tijdregistratie.
 

 

 

In deze module kunnen niet alleen de 
stage-aanwezigheidsuren van de leerling 
worden bijgehouden, maar ook de 
begeleidingsuren door de docent. Dit 
geldt zowel voor stagebezoeken als voor 
de overige begeleidingsinzet. U heeft de 
mogelijkheid om periodiek een 
verantwoordingsdocument mee te geven 
aan uw leerling ter ondertekening door 
het stagebedrijf. En vanzelfsprekend zijn 
ook de accreditaties bij de stagebedrijven 
direct goed geregeld. 

 

Hiermee onderbouwt u 
uw ESF-verantwoording! 
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EA-Match… compleet in zijn eenvoud en altijd een compleet beeld  
 

Heeft u al kennis gemaakt met een aantal van de andere functionaliteiten in EA-Match? Zoals... 
 … de mogelijkheid om direct de laatste notities van uw klas/groep te lezen via het Smoelenboek. 
 … het koppelen van bijlagen aan een notitie, overzichtelijk terug te vinden in de onlinebak bij de leerling. 
 … het Matchscherm: uitgebreide informatie op het scherm, de mogelijkheid om direct de route van het 

huisadres van de leerling naar het stagebedrijf uit te draaien en het filter van de stagebedrijven op onder 
meer postcode(bereik). 

 … de stagetijdregistratie in het kader van de ESF-verantwoording. Ook uw overige begeleidingsuren kunt u 
gemakkelijk registreren onder de noemer “overige tijdsinzet”. Vergeet u de reisuren niet bij te houden? 

 … het verzenden van vragenlijsten of enquetes naar leerlingen, ouders, bedrijven, etc. 
 … de complete uitstroomregistratie van de leerling. 
 … de optie tot het plaatsen van eigen documenten of filmpjes met instructies voor gebruik van EA-Match. 

 

Zoals de meeste docenten en schoolleiders inmiddels weten, werkt EA-Match vanuit de fotogalerij (“het Smoelenboek”). 

In één klik gaat u naar de Cockpit, waarin alles van de leerling is samengebracht… Dit is uw werkplek! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledige gegevensuitwisseling met uw leerlingadministratiepakket is uiteraard mogelijk. Zo optimaliseert u alle 
werkprocessen binnen uw schoolorganisatie. 
 

Meer informatie? 
 

Meer informatie? Ga naar www.ea-match.nl of bel ons: 0183 – 625 635. 

http://www.ea-match.nl/

