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1. Het Klik platform
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Het Klik platform is een familie van softwaremodules 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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Klik Academie is een van de 
modules van het Klik platform. 
Het Klik platform ondersteunt 
scholen bij de implementatie van 
leerdoelgericht onderwijs passend 
bij de wensen van de school. 
Naast Klik Academie zijn er 
modules voor: plannen, leren en 
volgen (ELO), leerlingadministratie 
en registratie (LAS) en 
verantwoorden en sturen 
(Kwaliteit & verantwoording).
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ELO

Elektronische
Leeromgeving

LAS

Leerling 
Administratie

Systeem

Kwaliteit &
Verantwoording

K&V



2. Dit is Klik ACADEMIE
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Klik Academie is de digitale leeromgeving voor iedereen die in het onderwijs 
werkzaam is. Leerdoelgericht onderwijs en leren staan centraal, net als de 
coachende rol van de docent. De module bevat verscheidene multimediale 
e-learnings die afgestemd is op de leerbehoeften van jouw school.  
Liever ook offline leren? Dat kan door Klik Academie te combineren met onze 
talloze live trainingen.
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Klik ACADEMIE  
biedt het 
volgende:
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Een rijke  
multimediale 
leeromgeving

Stap voor stap en 
thematisch leren 

Afstemming van 
leerinhoud op de 
leerdoelen van 
jouw school

Interactie met alle andere Klik Academie  
gebruikers uit het hele land

Persoonlijke  
begeleiding van 
Klik trainers
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3. Pluspunten
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Waar je leerdoelgericht onderwijs  
je eigen maakt
Klik Academie is voor leraren, schoolleiders en stafmedewerkers. Vol met 
praktijkvoorbeelden, theorie, oefeningen en gadgets voor leerdoelgericht 
onderwijs. Zodat jij leerdoelgericht onderwijs in no-time binnen jouw school 
kunt laten vliegen.
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1. Doeltreffende  
leerervaring

Uiteraard staan in de Klik  
Academie leerdoelen centraal. 
Hoe kun je anders weten welke 
richting je op moet als je nooit 
de bestemming bepaald hebt? 
Per leerroute zijn er concrete 
leerdoelen en criteria  
geformuleerd, zodat je precies 
weet wat je per leerroute gaat 
leren. 
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2. Pakkende multi-
mediale leervormen

In de Klik Academie zijn de 
leerinhouden in behapbare 
stukjes opgedeeld. Kilometers-
lange teksten zul je dus niet 
aantreffen, wel eenvoud en 
overzicht met heldere illustraties, 
video’s, teksten en gerichte 
opgaven. Zo is er voor ieder  
wat wils.

3. Vol praktische  
tips & tricks

Wij geloven dat enkel theorie  
de praktijk niet zal veranderen. 
Daarom bevat Klik Academie  
ook gadgets en goodies die jij 
direct in de praktijk kunt inzetten. 
Praktische tips van collega- 
onderwijsprofessionals,  
voorbeelden, sjablonen, spellen 
en nog veel meer dan dat deze 
brochure kan bevatten.
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4. Specifi caties
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Uitgebreide Learning Journeys
• To the point leerlijnen
• Leerdoelgericht
• Focus op leerdoelgericht lesgeven en 

coaching
• Met een geïntegreerde self-assessment

Multimediale e-learning
• Video’s met praktijkverhalen
• Doeltreffende teksten
• Oefeningen
• Op maat gemaakt beeldmateriaal
• Gebruiksklare gadgets & goodies voor 

jouw onderwijspraktijk 

Van en met elkaar leren
• Discussie en berichten functionaliteiten
• Begeleiding op afstand door onze trainers

Persoonlijke trainingen
• Trainingen op locatie of online door Klik 

trainers
• De leerinhoud afgestemd op de doelen van 

jouw school
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5. Over Klik
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“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



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 onderwijs-
concept. 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.

Met het platform maakt Klik de waarde van leerdoelgericht onderwijs voor 
alle scholen haalbaar.
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