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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. Het Klik platform is 
een familie van softwaremodules gebouwd voor het onderwijs. Het Klik platform 
ondersteunt het leerproces van de leerling en het werkproces van de docent. Tevens 
helpt Klik 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 

Binnen het Klik platform staat het onderwijsproces van plannen, leren, volgen centraal: 
de leerdoelen die de leerlingen kunnen realiseren en de taken die leerling en docent 
daarvoor met elkaar voltooien. Daarom vormt Klik ELO het hart van het bredere Klik 
platform. Daaromheen zijn modules beschikbaar die verantwoorden en sturen 
(Kwaliteit & Verantwoording) en vakontwikkeling (Academie) ondersteunen. 
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Klik ELO vormt het hart van het bredere Klik platform. 
Klik ELO is de enige ELO software die leerdoelgericht onderwijs ondersteunt en  
overzichtelijk maakt. Voor de leerling en de docent, op een gebruikersvriendelijke manier. 

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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Gebruiksklaar met een 
leerdoelenstructuur 
passend op het  
wettelijk kader

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

Maximaal inzicht in 
de voortgang van 
leerlingen op  
leerdoelniveau

Diepe, inhoudelijke 
integraties met 
leermiddelen

Naadloze koppelingen met LAS en 
roostersystemen
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3. Pluspunten Klik ELO

1. Een gebruiksklare 
leerdoelenstructuur

Wettelijke kaders, niveaus,  
formulering, omvang...  
Een bruikbare leerdoelenstructuur 
heb je niet zomaar. In Klik ELO is 
voor elke methode, die wij hebben 
in het systeem, een uitgewerkte 
leerdoelenstructuur beschikbaar. 
Zo weet je precies wat de beoogde 
leeropbrengst is. Door deze 
gebruiksklare leerdoelenstructuur 
kun je direct aan de slag met 
leerdoelgericht onderwijs.
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2. Diep geïntegreerde 
leermiddelen

Methodes van de bekendste 
educatieve uitgevers zijn gekoppeld 
aan de leerdoelenstructuur van 
Klik ELO. Tot op opdrachtniveau is 
de inhoud van leermiddelen 
gedeeplinkt aan leerdoelen.  
Zo weet je echt hoe leerlingen 
ervoor staan.

3. Grip op het  
leerproces

Talentontwikkeling is mensenwerk. 
Samen met coaches en  
vak docenten kan een leerling zijn 
eigen	verwachtingen	overtreffen.	
Persoonlijke doelen stellen, zicht 
houden op de planning en  
voortgang. We hebben het zo 
simpel	en	efficiënt	mogelijk	
gemaakt. Alles overzichtelijk op 
één plek voor iedereen.
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Dashboard voor de docent
• Overzicht over al jouw leerlingen als mentor, 

coach en als vakdocent.
• 24/7 overzicht per vak van de vordering van 

elke individuele leerling.

Mentor- of coachgesprek
• Vastleggen van het verslag van het mentor- 

of coachgesprek.
• Vastleggen van persoonlijke doelen en  

reflectie	van	de	leerling.
• Toevoegen van vragen of opmerkingen van 

vakdocenten en ouders.
 
Voortgangsregistratie leerling
• Voor individuele leerlingen of subgroepen of 

klas plannen.
• Resultaten en voortgang volgen per vak op 

leerdoelniveau.
• Inzicht in de individuele vakplanningen per 

leerling.

• Overzicht van verschillende vakplanningen per 
leerling.

• 24/7 monitoring voor de docenten, ouders en 
leerling van de voortgang van de leerling op 
de leerdoelen en leerlijnen per vak.

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

Beoordeling
• Digitale toetsafname via leermaterialen 

uitgevers.
• De vakdocent kan groepen leerlingen  

formatief en summatief beoordelen. 
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Let op: Voor de afname van de digitale leerbronnen en leermiddelen maakt de school zelf afspraken 
met	Noordhoff,	ThiemeMeulenhoff,	Kunskapsskolan	of	een	andere	uitgever.

Jaarplanning en weekplanning
Klik ondersteunt het werkproces van de docent 
door onze unieke koppeling van leermateriaal aan 
leerdoelen. Zo houden docenten het overzicht op 
de voortgang van alle leerlingen en de begeleiding 
die iedere leerling nodig heeft. Dit is mogelijk door:

• Leerdoelen die gefundeerd zijn in wettelijke 
eindtermen.

• Kerndoelen onderbouw en eindtermen  
bovenbouw (wettelijk kader) altijd inzichtelijk. 

• Een gebruiksklare voorbeeld jaarplanning, 
ingericht op de school.  
De docent maakt van hieruit een programma 
voor een schooljaar voor een groep leerlingen.

• Weekplanningen (werkpaden) voor de  
activiteiten staan klaar voor de leerling.

• Voorbeeld jaarplanning om direct te koppelen 
aan schoolkalender of naar wens aan te 
passen.

• Standaard werkpad om direct mee te starten 
of naar wens aan te passen. 

Digitale leerbronnen en leermiddelen
Klik ELO biedt twee mogelijkheden om leermiddelen 
te ontsluiten. De eerste optie is om digitale  
leermethoden van de bekende educatieve uitgevers 
integraal over te nemen. Daarnaast biedt Klik ELO 
docenten de mogelijkheid om een eigen leerlijn te 
ontwerpen of te combineren met leermiddelen 
van uitgevers.
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Educatieve uitgevers 
De Klik ELO ontsluit externe digitale leermiddelen 
op twee integratieniveaus, gebaseerd op de 
standaarden van het programma Start Schooljaar 
VO-MBO!  
Dit betekent dat alle ingekochte digitale  
methoden worden ontsloten via een Single Sign On 
toegangs   link. Voor alle basisleerlijnen is de indeling 
in thema’s en (sub)leerdoelen zichtbaar. Toegang 
naar de bron is afhankelijk van de licenties die de 
school afneemt.

Daarnaast worden de meest gangbare methoden 
van	onder	andere	Noordhoff,	ThiemeMeulenhoff,	
Staal & Roeland, Boom Uitgevers en  
Kunskapsskolan op unieke wijze ontsloten.  
Integratie van het lesmateriaal bepaalt namelijk 
de meerwaarde van een ELO. Klik ELO gaat een 
stap verder dan andere leveranciers.  
 

Onze integratie bevat:
• Single Sign On Toegang.
• Deeplinks op paragraaf- en opdrachtniveau.
• Beoordeelbare leerdoelen en een koppeling 

aan het wettelijk kader.
• Voorbeeld jaarplan en weekplanning.

Klik streeft ernaar om meerdere digitale methoden 
op deze wijze te integreren en zo leerdoelgericht 
onderwijs eenvoudig en overzichtelijk te maken.

Eigen leermiddelen
De Klik ELO heeft  zijn eigen contentmanagement-
systeem gebouwd: de Bronnenbouwer. Met de 
Bronnenbouwer kunnen vakdocenten zelfgemaakte 
digitale leerbronnen integreren en koppelen aan 
gepredefinieerde	of	eigen	leerdoelen.	 
Er is ook een mogelijkheid om links naar en 
bestanden van zelfgemaakte digitale leerbronnen 
te delen.
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Koppelingen 

Cloud
• Google Classroom
• Microsoft Teams

LAS
• Somtoday
• Magister  

Een update van gegevens vindt elke nacht plaats.

Roostering
• Zermelo
• Untis 

 
 
 

Andere koppelingen
• Entree (Kennisnet):  

Identity Provider en Service Provider
• Klik ELO staat toe dat je als school maatwerk- 

koppelingen maakt naar ons systeem 

Overige functionaliteiten

Communicatie
• Berichten
• Notificaties 

Klassenmanagement
• Onderwijsplanning
• Aanwezigheidsregistratie via een  

dynamische link naar Somtoday of Magister
• Cijferregistratie 
• Portfolio functionaliteit
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Klik Kwaliteit & Verantwoording (K&V) geeft grip op jouw onderwijskwaliteit. Hoe? 
Door data uit jouw onderwijsprocessen op een overzichtelijke manier te verwerken en 
presenteren. Dit kan met behulp van kant-en-klare overzichten en via overzichten die je 
zelf samenstelt via Microsoft Power BI. Door de slimme dataverwerking beschik je 
altijd over de meeste up-to-date gegevens. Dus zeg maar ‘dag’ tegen rapportages die 
geen inzicht geven. 

Grip op jouw  
onderwijskwaliteit

Real-time  
dashboards 

Dashboards  
schoolspecifiek	 
op maat te maken

Kwaliteit meten 
met data

Zicht op  
functiespecifieke	data	
(docent/teamleider/
schoolleider)

Eigenaarschap van 
data door schooleigen  
datawarehouse
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1. Grip op jouw onderwijskwaliteit

Klik K&V voorziet schoolleiders, besturen en 
docenten van de informatie die zij nodig 
hebben om grip te krijgen en houden op de 
onderwijskwaliteit van hun school. 
Vergelijkingen,	trends	en	de	effecten	van	

interventies worden eenvoudig inzichtelijk 
gemaakt in Klik K&V. Zie door het bos de 
bomen en houd zicht én grip op wat jij  
belangrijk vindt.
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De krant van gisteren is niet interessant. Het 
gaat erom wat er nu speelt. Dat is voor 
rapportages niet anders. ‘s Nachts draait Klik 
de ETL (Extract Transform and Load) en zo is 
elke ochtend een kakelvers overzicht met 
deze meest recente data beschikbaar. 

Klik voorziet standaard in de meest  
voorkomende en gewenste rapportages op 
een school. Daarnaast krijg je als school zelf 
de beschikking over alle data die binnen het 
Klik platform aangemaakt worden. Zo kun je 
binnen Klik K&V, naast de standaard 

geleverde rapportages, zelf rapportages op 
maat maken.  
Iedereen heeft verschillende verlangens en dit 
is voor rapportages over onderwijskwaliteit 
niet anders. Met Klik K&V is er nu eindelijk een 
rapportage die voor jou werkt, in plaats van 
andersom.

2. Real-time dashboards op maat
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3. Kwaliteit meten met data

Kwaliteit is een ruim begrip. Om echt te weten 
hoe het met de onderwijskwaliteit van je 
school staat, heb je concrete en meetbare 
doelen nodig. Ongeveer een idee hebben vind 
jij toch ook niet goed genoeg? Met Klik K&V 
meet je kwaliteit dankzij de vooraf ingevulde 
leerdoelenstructuren van de ELO. 

Maar er is meer. Zo krijg je met Klik K&V zicht 
op overkoepelende data.   
Bijvoorbeeld het percentage leerdoelen dat 
een leerling behaald heeft, slagings percentage, 
ziekteverzuim, ouder- en leerling  tevredenheid 

en meer. Jij bepaalt de pijlers waar je grip op 
wilt hebben en Klik K&V maakt het inzichtelijk.
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• Integratie met Klik ELO.
• Kant-en-klare kwaliteitsrapportages, die 

voldoen aan de eisen van de  
onderwijs inspectie.

• Naast	de	standaard	voorgedefinieerde	 
rapportages, kan de school rapportages 
maken naar eigen wens.

• Geruisloze koppeling met Microsoft Power BI 
voor rapportages op maat.

• Data kan op elk moment opgevraagd worden 
door de school.

• Schooleigen datawarehouse is eigendom van 
de school.

• Datawarehouse wordt elke 24 uur geupdate.
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Klik Academie is de digitale leeromgeving voor iedereen die in het onderwijs 
werkzaam is, voor docenten, schoolleiders en stafmedewerkers. Vol met  
praktijkvoorbeelden, theorie en oefeningen. 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.

Een rijke multimediale 
leeromgeving

Stap voor stap en 
thematisch leren 

Interactie met andere Klik Academie  
gebruikers

Persoonlijke begeleiding 
van Klik experts

Afstemming van leerinhoud op de 
leerdoelen van jouw school
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9. Pluspunten  
 Klik ACADEMIE

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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Uitgebreide Learning Journeys
• Leerdoelgericht
• To the point leerlijnen
• 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 experts

Persoonlijke trainingen
• Trainingen op locatie of online door Klik  

experts
• De leerinhoud afgestemd op de doelen van 

jouw school
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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

11. Over Klik
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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, docenten 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 nog niet.

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