
Een bottom-up 
ontwikkelstijl 

op maat

Een totaal-
oplossing 

voor scholen 
voor Speciaal 

Onderwijs

Bent u ook op zoek naar 
passende software die 
naadloos aansluit bij de 
werkwijze van uw school? 
Orthoventief helpt u met het 
vormgeven van uw eigen unieke 
leerlingvolgsysteem. Wij bieden u:

Persoonlijke 
professionele 

service

De mogelijkheid 
om eigen 

werkwijzen te laten 
digitaliseren 
binnen uw 

bestaande systeem

Uitgebreide, veilige 
toegang tot alle 
informatie van 
de leerling voor 

ouders, verzorgers 
en indien gewenst 

hulpverleners 

Dit bevordert de 
communicatie 
en informatie-

verschaffing tussen 
diverse kanalen 

onderling en bespaart 
de school veel tijd 

Speciale 
software 
voor 
speciale 
scholen

orthoventief



Wat onze klanten van ons vinden:

We willen u een paar vragen stellen:

Dorpstraat 64  •  6122 CC  Buchten  •  T  +31 (0)6 20626265
info@orthoventief.nl  •  www.orthoventief.nl  

Uw partner in onderwijskwaliteit.

Heeft u het gevoel dat uw 
leerlingvolgsysteem is ontwikkeld 

vanuit de praktijk? 

Vind u de service m.b.t uw leerling- 
volgsysteem persoonlijk, betrokken 

en snel?

Is de leverancier bereid om uw eigen 
ontwikkelde werkwijzen snel en 

tegen redelijke prijzen te 
implementeren in de software?

Bevat uw leerlingvolgsysteem 
een aantal zeer handige geïntegreerde 

tools om de communicatie binnen 
uw organisatie en naar ouders en 

hulpverleners gemakkelijk te laten 
verlopen?

Is uw leerlingvolgsysteem aangepast 
om efficient en veilig om te gaan 
met de nieuwe privacywetgeving 

(AVG) zonder dat dit voor u extra 
werk oplevert?

Kunt u meerdere van deze vragen met ‘nee’ beantwoorden?
 Wij van Orthoventief zijn van mening dat op alles ‘ja’ te antwoorden is. 

Kijk snel op onze website voor uw eigen gepersonaliseerde oplossing.

WWW.ORTHOVENTIEF.NL

orthoventief

AL MEER 
DAN 30 

TEVREDEN 

SCHOLEN!

“Prima systeem, snelle service, 
aanpassingen kunnen op 
wens gemaakt worden. Goede 
communicatie tussen designer 
en gebruiker! Super tevreden 
en AVG proof!”

Els Timmermans, 
Directeur
SOVSO Don Bosco, 
Maastricht

“Wij gebruiken School- 
DataBeheer nu 4 jaren. Het 
is een zeer flexibel en intuïtief 
programma. De geïntegreerde 
stagemodule werkt voor ons 
erg handig en geeft een goed 
overzicht van onze stagebe-
drijven en waar de leerlingen 
zijn ondergebracht.”

Roland van der Steen
Directeur
Unik MBO, 
Heerlen

“Alle mogelijke verslaglegging 
en relevante informatie is on-
der te brengen en snel terug te 
vinden in SchoolDataBeheer. 
Mooi is dat een aantal andere 
scholen in de directe omgeving 
ook dit systeem hanteert. Dat 
maakt het eenvoudig om leer-
linggegevens uit te wisselen.”

Ton van Kan
Adjunctdirecteur
Tyltylschool de Maasgouw, 
Maastricht


