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1. Het Klik platform
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Het Klik platform is een familie van software modules gebouwd voor het
onderwijs. Elke module is op zichzelf in te zetten. Het Klik platform ondersteunt
het leerproces van de leerling en het werkproces van de docent. En helpt
schoolleiders in control te komen en te blijven van hun onderwijskwaliteit.
Het Klik platform bevat de volgende unieke functies:
•

Gebruiksklaar met een leerdoelenstructuur passend op het wettelijk kader

•

Diepe, inhoudelijke integraties met leermiddelen

•

Real-time monitoren en sturen

•

Bruikbare overzichten over de voortgang van leerlingen

•

Eigenaarschap data blijft bij de school
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Binnen het Klik platform staat
het onderwijsproces van
plannen, leren, volgen centraal:
de leerdoelen die de leerlingen
moeten realiseren en de taken die
leerling en docent daarvoor met
elkaar voltooien.
Naast de Klik ELO zijn tevens
modules die leerlingadministratie
en registratie (LAS) en verantwoorden en sturen (Kwaliteit en
verantwoording) ondersteunen
beschikbaar.
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2. Dit is Klik ELO
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Klik ELO vormt het hart van het bredere Klik platform.
Klik ELO is de enige ELO software die leerdoelgericht onderwijs overzichtelijk
maakt. Het ondersteunt het leerproces van de leerling en het werkproces van
de docent, op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen.
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Klik ELO bevat
de volgende
unieke functies:

10 | Klik ELO

Gebruiksklaar met
een leerdoelenstructuur passend
op het wettelijk
kader

Maximaal inzicht
in de voortgang
van leerlingen op
leerdoelniveau

Voor elke leerlijn een vooringevulde
jaarplanning en voor elk thema een
weekplanning

Diepe, inhoudelijke
integraties met
leermiddelen

Naadloze
koppelingen
met LAS en
roostersystemen
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3. Pluspunten
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Verder dan de exameneisen
Klik ELO module bevat een gebruiksklare leerdoelenstructuur die gefundeerd
is op het wettelijk kader. Zo houd je als docent écht zicht op de voortgang
van leerlingen. Jaar- en weekplanningen staan alvast voor je klaar.
Start direct, of pas de planningen naar eigen inzicht aan.
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1. Een gebruiksklare
leerdoelenstructuur
Wettelijke kaders, niveaus,
formulering, omvang...
Een bruikbare leerdoelenstructuur
heb je niet zomaar. In Klik ELO is
voor elke methode een uitgewerkte
leerdoelenstructuur beschikbaar.
Zo weet je precies wat de

ELO

beoogde leeropbrengst is. Door
deze gebruiksklare leerdoelenstructuur kun je direct aan de slag

Elektronische
Leeromgeving
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met leerdoelgericht onderwijs.

2. Diep geïntegreerde
leermiddelen

3. Grip op het
leerproces

Methodes van de bekendste

Talentontwikkeling is mensenwerk.

educatieve uitgevers zijn

Samen met coaches en

gepaard aan de leerdoelen-

vakdocenten kan een leerling zijn

structuur van Klik ELO.

eigen verwachtingen overtreffen.

Op paragraafniveau en

Persoonlijke doelen stellen, zicht

opdrachtniveau is de inhoud van

houden op de planning en

leermiddelen gekoppeld op (sub)

voortgang. We hebben het zo

leerdoelen. Zo weet je echt hoe je

simpel en efficiënt mogelijk

leerlingen ervoor staan.

gemaakt. Alles overzichtelijk op
één plek voor iedereen.
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4. Speciﬁcaties
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Dashboard voor de leraar

Voortgangsregistratie leerling

•

•

Overzicht over al jouw leerlingen als
mentor, coach en als vakdocent.

•

24/7 overzicht per vak van de vordering

subgroepen of klas plannen.
•

van elke individuele leerling.

Mentor- of coachgesprek
Vastleggen van het verslag van het

•

Vastleggen van persoonlijke doelen

Inzicht in de individuele
vakplanningen per leerling.

•

mentor- of coachgesprek.
•

Resultaten en voortgang volgen
per vak op leerdoelniveau.

•
•

Voor individuele leerlingen of

Overzicht van verschillende
vakplanningen per leerling.

•

24/7 monitoring voor de leraren,

en reﬂectie van de leerling.

ouders en leerling van de voortgang

Toevoegen van vragen of opmerkingen

van de leerling op de leerdoelen en

van vakdocenten en ouders.

leerlijnen per vak.
•

24/7 monitoring voor de leraren,
ouders en leerling van de voortgang
op taken en opdrachten.
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Beoordeling
•

Leerdoelen met een connectie
naar wettelijke eindtermen.

Digitale toetsafname via
leermaterialen uitgevers.

•

•
•

Kerndoelen onderbouw en eindtermen

De vakdocent kan groepen leerlingen

bovenbouw (wettelijk kader) altijd

formatief en summatief beoordelen

inzichtelijk.

op gestelde leerdoelen.

•

Een gebruiksklare voorbeeld jaarplanning,
ingericht op de school.

Jaarplanning en weekplanning

De leraar maakt van hieruit een

Klik ondersteunt het werkproces van de

programma voor een schooljaar

docent door onze unieke koppeling van

voor een groep leerlingen.

leermateriaal aan leerdoelen. Zo houden

•

activiteiten staan klaar voor de leerling.

docenten het overzicht op de voortgang
alle leerlingen en de begeleiding die iedere

Weekplanningen (werkpaden) voor de

•

Voorbeeld jaarplanning om direct te
koppelen aan schoolkalender of naar

nodig heeft, met behulp van:

wens aan te passen.
•

Standaard werkpad om direct mee te
starten of naar wens aan te passen.
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Digitale leerbronnen en
leermiddelen

De KLIK ELO ontsluit externe digitale

Klik ELO biedt twee mogelijkheden om

leermiddelen op twee integratieniveaus,

leermiddelen te ontsluiten. De eerste optie is

gebaseerd op de standaarden van het

om digitale leermethoden van de bekende

programma Start Schooljaar VO-MBO!

educatieve uitgevers integraal over te

Dit betekent dat alle ingekochte digitale

nemen. Daarnaast biedt Klik ELO docenten

methoden worden ontsloten via een Single

de mogelijkheid om een eigen leerlijn te

Sign On toegangslink. Voor alle basis-

bouwen of te combineren met leermiddelen

leerlijnen is de indeling in thema’s en (sub)

van uitgevers.

leerdoelen zichtbaar. Toegang naar de bron

Educatieve uitgevers

is afhankelijk van de licenties die de school
afneemt.

Let op: Voor de afname van de digitale leerbronnen en leermiddelen maakt de school zelf
afspraken met Noordhoff, Thiememeulenhoff, Kunskapsskolan of een andere uitgever.
19 | Klik ELO

Daarnaast worden de meest gangbare

Klik streeft ernaar om meerdere digitale

methoden van Noordhoff, ThiemeMeulenhoff,

methoden op deze wijze te integreren en

Staal & Roeland, Boom Uitgevers en

zo leerdoelgericht onderwijs eenvoudig en

Kunskapsskolan op unieke wijze ontsloten.

overzichtelijk te maken.

Integratie van het lesmateriaal bepaalt
namelijk de meerwaarde van een ELO.

Eigen leermiddelen

Klik ELO gaat een stap verder dan andere

De Klik ELO heeft zijn eigen content

leveranciers. Onze integratie bevat:

management systeem gebouwd:
de Bronnenbouwer. Met de Bronnenbouwer

•

Single Sign On Toegang.

kunnen vakdocenten zelfgemaakte digitale

•

Deeplinks op paragraaf- en

leerbronnen integreren en koppelen aan

opdrachtniveau.

gepredeﬁnieerde of eigen leerdoelen.

Metadatering met beoordeelbare

Er is ook een mogelijkheid om links naar

leerdoelen en een koppeling aan het

en bestanden van zelfgemaakte digitale

wettelijk kader.

leerbronnen te delen.

•

•

Voorbeeld jaarplan en weekplanning.
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Koppelingen

Andere koppelingen
•

Cloud
•

Google Classroom

•

Microsoft Teams for Education

Entree (Kennisnet):
Identity Provider en Service Provider

Overige functionaliteiten

LAS

Communicatie

•

Som2day

•

Berichten

•

Magister

•

Massa aankondigingen

•

Notiﬁcaties

•

Aankondigingen

Een update van gegevens
vindt elke nacht plaats.

Klassenmanagement
Roostering

•

Onderwijsplanning

•

Zermelo

•

Aanwezigheidsregistratie

•

Untis

•

Cijferregistratie

•

Portfolio functionaliteit
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5. Over Klik

“Klik streeft naar
een wereld waarin
leerlingen meer
meekrijgen op school
dan wat exameneisen
verlangen. Een wereld
waarin elk kind dankzij
goed onderwijs zijn
talenten ten volle kan
benutten en zijn eigen
verwachtingen
overtreft.”
Raymond van Kerkvoorden,
Directeur Klik Onderwijs
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Daarom hebben we het Klik platform gebouwd. Klik vindt zijn fundament
in de SLO leerdoelen en levert informatie op waarmee leerlingen, leraren
en scholen echt kunnen sturen in leerprocessen en onderwijsopbrengsten.
Zo helpen wij scholen onderwijskwaliteit te bieden, borgen en te bewijzen.
De software van het Klik platform past bij iedere school en elk onderwijsconcept. Of je nu klassikaal of gepersonaliseerd lesgeeft, met of zonder
digitale hulpmiddelen, ons platform ondersteunt het onderwijsproces van
jouw school. Of je nu de transformatie wilt maken naar leerdoelgericht
onderwijs of later.
Klik is onderdeel van Towerbrook en een volledig zelfstandig zusje van
The Learning Network (TLN), bekend van Van Dijk leermiddelen. Klik komt
voort uit Kunskapsskolan, een bewezen concept voor GPL uit Zweden dat
sinds 2012 ook op 40 Nederlandse scholen succesvol wordt toegepast.
Met het platform maakt Klik de waarde van leerdoelgericht onderwijs voor
alle scholen haalbaar.
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supporter van
leerdoelgericht
onderwijs
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