
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

EA-Match werkt vanaf 2010 nauw samen met het onderwijsveld voor tot nu toe ruim 30.000 

leerlingen uit het Praktijkonderwijs, VSO, VMBO-basis en AKA/Entree. 

EA-Match wordt ingezet als integratief begeleidingssysteem, waarin het leerproces, het 

stageproces, de uitstroom en nazorg (+ andere zorgitems) van alle leerlingen zijn opgenomen. 

Al deze processen kunnen worden gemonitored en alle informatie is met 1 druk op de knop 

inzichtelijk. EA-Match is snel, betrouwbaar, innovatief, volledig schooleigen, audit-proof 

intern, inspectie-proof, ESF-proof en heeft zeer lage kosten. 

 

Iedere leerling wordt van begin tot eind op zijn eigen niveau begeleid en aangestuurd  

op alle onderdelen van het leerproces, zowel binnen de school als bij de stage,  

met als doel arbeidstoeleiding en nazorg 

 

EA-Match kan ook op basis van één database worden gebruikt door meerdere locaties/ 

scholen of samenwerkingsverbanden (voor kostendeling) waarbij inloggers van iedere locatie 

bij elkaar geen zichtbaarheid hebben.  

De gebruiksschermen zijn zeer eenvoudig en gebruikersvriendelijk en de instellingen kunnen 

per gebruiker individueel worden aangepast naar wenselijkheid van gebruiksmogelijkheden.  

EA-Match is volledig zelf te beheren, zonder dat daarvoor extra inzet (geld) dient te worden 

gereserveerd. Helpdesk en extra training (op locatie in Gorinchem) is overigens altijd 

kosteloos. Het doel van EA-Match is dat de school EA-Match onafhankelijk kan beheren! 

 

Meer inhoudelijke informatie over EA-Match kunt u terugvinden op de achterzijde van deze 

brochure. U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.  

Onze contactgegevens zijn: 

0183 – 625 635  

Postbus 238, 4200 AE Gorinchem 

info@ea-match.nl 

www.ea-match.nl 
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In EA-Match: 

 …kan per leerling een schoolspecifieke POP/OPP/IOP 
direct worden geregistreerd en gebruikt om de 
leerling te blijven monitoren. 

 …maakt de module ‘360-graden feedback’ directe 
evaluatie en communicatie (via eigen vragenlijsten) 
met ouders, bedrijf en andere betrokkenen mogelijk. 

 …is zowel een Intakedossier als een Uitstroomdossier 
opgenomen. Via het Uitstroomdossier kan ook een 
duidelijke Nazorgmodule worden ingezet. 

 …is een zeer uitgebreid zorgdossier ingebouwd 
waarbij ook de schooleigen opzet mogelijk is. 

 …is ook een goede Aanwezigheidsregistratie 
opgenomen. Met behulp hiervan kan ook aan de 
verantwoording naar Leerplicht volledig worden 
voldaan.  

begeleiding 

 

In EA-Match: 
 …kunnen stages per deelnemer en bedrijf  

volledig worden bijgehouden en gemonitored.  
 …kunnen diverse mogelijkheden voor relatie- 

beheer en evaluatie van stages worden ingezet. 
 …zijn meerdere mogelijkheden om tot de beste 

stagekeuze te komen (zoals goede stagecriteria, regio-
zoeken, reisafstand direct zichtbaar, etc) ingebouwd. 

 …wordt de ‘beste match’ direct getoond en gekoppeld.  
 …kunnen alle documenten, zoals ook bv de 

stageovereenkomst, geheel naar eigen wens worden 
opgemaakt en volledig ingevuld worden uitgedraaid  
(dit scheelt veel administratief werk!) 

 …kunnen de stageuren van een leerling en ook de 
begeleidingsuren van de stagedocent snel worden 
bijgehouden, deze gegevens kunnen heel direct worden 
gebruikt voor verantwoording bv voor ESF. 

 …kan het eigen huidige bedrijvenbestand met één druk 
op de knop worden geïmporteerd. 

 EA-Match heeft een directe koppeling met stagemarkt 
voor correcte toepassing van accreditatiegegevens. 

stage 

 
 

…en verder 
leerlijnen 

In EA-Match: 
 …kun je zelf als school een leerlijn ontwikkelen en  

deze in EA-Match plaatsen en koppelen aan leerlingen, 
indien gewenst per individuele leerling.  

 …kunnen leerlijnen worden vervangen door en 
aangevuld met extra leerlijnen zoveel als gewenst. 

 …kunnen de docenten kunnen zelf de leerlijnen 
beoordelen en invullen, eventueel ook met behulp  
van opdrachten. 

 …kunnen alle door scholen gebruikte methodes door  
de school zelf worden ingevoerd in EA-Match.  
Veel methodes zijn reeds door scholen ingevoerd en  
zijn dus direct inzetbaar (Deviant, Kies, Saqi, TOA,  
TNT, RNT, Brancheopleidingen, Entreeopleiding, 
Toeleiding op kwalificatiedossiers, etc). 

 
EA-Match is daarmee volledig flexibel in te richten. 
 

In EA-Match: 
 …wordt gezorgd voor een up-to-date dossiervorming: 
 …kan met één druk op de knop het hele leerling-

dossier worden getoond en kan dit worden gebruikt ter 
onderbouwing van een gesprek of overdracht. 

 …is een realtime notitierapportage (logboek) aanwezig. 
 …kunnen extra documenten per leerling en/of per 

bedrijf in EA-Match worden opgeslagen. 
 …zijn op alle mogelijke manieren eigen Word-

documenten in te voegen en met gebruik van de 
ingevoerde gegevens uit te draaien. 

 …kunnen alle ingevoerde gegevens in overzichten 
worden opgevraagd voor (management-)sturing. 

 …zijn de gebruiksschermen zeer eenvoudig en 
gebruikersvriendelijk. 

 …kunnen de mogelijkheden per gebruiker individueel 
worden aangepast. 

 Het doel van EA-Match is dat de school EA-Match onafhankelijk kan beheren. 
 De implementatie van het programma wordt pas gezien als ‘afgerond’ als alles naar tevredenheid werkt. 
 EA-Match is gericht op train de trainer (kosteloos in Gorinchem). 
 Helpdesk (telefonisch en per e-mail) is gratis. 
 Gebruikers van EA-Match van verschillende scholen kunnen elkaar ontmoeten om elkaars ervaringen uit te 

wisselen en nieuwe mogelijkheden te bespreken. 
 Nieuwe functionaliteiten komen ter beschikking voor alle gebruikers. 
 Bij verandering van wettelijke eisen, wordt EA-Match hierop aangepast. 

 


