
 
 

Intentieovereenkomst afname Cfolio 

 

Inleiding 

Bij de montessorischolen is er een grote behoefte aan slimme ondersteuning van het kernproces 

in de klas. Het gaat hierbij om het op een gebruikersvriendelijke wijze bijhouden van observaties, 

het maken van een planning per kind en uiteindelijk het registreren en rapporteren van de 

ontwikkeling van de kinderen.  

De huidige versie van Cfolio, MONTapp genaamd, is functioneel en qua gebruikersvriendelijkheid 

onvoldoende om deze behoefte in te vullen. Vandaar dat het voornemen bestaat een volledig 

nieuwe versie te ontwikkelen samen met de Nederlandse en mogelijk ook buitenlandse 

montessorischolen.  

Deze voorinschrijving heeft als doel aan te tonen dat voldoende scholen zich verbinden aan het 

gebruik van Cfolio zodat een solide basis ontstaat om te kunnen starten met de ontwikkeling. 

Wanneer 20 scholen zich ingeschreven hebben, gaat de ontwikkeling van start. 

 

Ambitie 

De nieuwe versie van Cfolio ontwikkelen we vanuit de volgende doelen. Deze doelen zijn 

gebaseerd op een tweetal bijeenkomsten met Montessorischolen, te weten: 

 Ondersteunt ontwikkelingsgericht werken 

 Extreem gebruikersvriendelijk 

 Tijdsbesparing in proces 

 Verbeterde communicatie intern en extern 

 Flexibel in uniforme doelen 

 Ondersteunt eenduidige registratie 

 Bevat herkenbare ontwikkelingslijnen 

 Is overzichtelijk en eenvoudig in gebruik 

 Is multimediaal 

 Ondersteunt gegevensimport 

Daarnaast: 

 Beheer & support is professioneel geregeld 

 Het systeem wordt doorontwikkeld 

 Het voldoet aan AVG wetgeving 

  



 
 

Proces 

Het kernproces dat Cfolio ondersteunt, ziet er als volgt uit: 

 

Als bijlage vindt u de pdf met daarin de propositie en de scherm van Cfolio. 

 

Planning 

De planning is om zo spoedig mogelijk te starten met ontwikkelfase op basis van de reeds 

gemaakte ontwerpen. 

Zowel de ontwikkelscholen als de testscholen kunnen vervolgens in juni starten met Cfolio. Na 

een testfase van ongeveer 2 maanden kunnen de overige scholen Cfolio in gebruik nemen. De 

verwachte lanceerdatum is 1 augustus 2020.  

 

Organisatie 

De ontwikkeling, beheer en support vindt plaats bij Yard Internet in Utrecht. Yard is een 

gerenommeerd online bureau dat veel opdrachtgevers heeft in zorg, overheid en onderwijs. Yard 

beschikt over 30 designers, ontwikkelaars en projectleiders. 

Voor de ontwikkeling van Cfolio formeert Yard een team van designers en ontwikkelaars die 

onder leiding van een projectleider samen met maximaal 4 ontwikkelscholen aan de slag gaat 

met het bouwen van de nieuwe versie.  

Deze scholen gaan ook aan de slag met het opstellen van de uniforme doelen, het curriculum. 

Hiervoor formeren we een aparte werkgroep. 

Bij de ontwikkeling en distributie zijn Nienhuis Montessori en Vivid Onderwijs betrokken. 

 

Acceptatie van Cfolio 

Tijdens het designtraject stellen we een lijst met acceptatie criteria op. De ontwikkelscholen 

zullen dit document gebruiken om bij oplevering te testen. Als Cfolio hieraan voldoet, is deze 

voorinschrijving bindend voor afname. 



 
 

 

De voorinschrijving 

Middels deze voorinschrijving ga ik akkoord met de afname van Cfolio voor een periode van 2 

jaar ingaande vanaf het moment van oplevering. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks 

voorafgaand aan het schooljaar gefactureerd1. De teldatum voor het aantal leerlingen is 1 

oktober. We werken met de volgende staffels: 

 

 

 

We starten met de ontwikkeling als minimaal 20 scholen zich ingeschreven hebben. 

Voor akkoord, 

 

Datum: 

Naam school: 

Afname aantal leerlingen: 

Naam tekenbevoegde: 

Handtekening: 

 

                                                             
1 Voor de eerste periode wordt een deel van het schooljaar gefactureerd vanaf moment van oplevering. 


