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Handleiding KIJK! Webbased 
 
 
Beredeneerd aanbod:  
werken met groepsoverzichten en 
groepsplannen op basis van uw KIJK! 
registratie 
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Inleiding  

 
Een beredeneerd onderwijsaanbod op basis van de KIJK! Rapportage 
 
U werkt voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar met het meest gebruikte systeem voor observatie- 
en registratie: KIJK! en met het KIJK! webbased registratie-instrument. Dat levert zowel op kind- 
als op groepsniveau heldere rapportages op.  
 
KIJK! beredeneerd aanbod is een aanvullende module op KIJK! webbased, waarmee u op basis 
van uw KIJK! registraties, digitaal een groepsoverzicht en een groepsplan kunt maken voor uw 
groep.  
 
Het ontwerpen van een beredeneerd onderwijsaanbod wordt in een cyclus van steeds vier fasen 
uitgevoerd: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren en is een prima systeem dat u helpt bij 
het realiseren van opbrengstgericht werken.    
 
De module is een instrument, de visie van waaruit u het opbrengst-(of handelings)gericht werken 
vorm geeft bepaalt u zelf 
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1. Training en Implementatie  

Vaardig worden met KIJK! beredeneerd aanbod 
 
In deze handleiding lichten we toe hoe u een groepsoverzicht en een groepsplan kunt maken met 
behulp van KIJK! beredeneerd aanbod.   
 
Om  vaardig te worden in het  werken met de groepsoverzichten en -plannen met KIJK! adviseren 
wij hiervoor training en begeleiding bij de implementatie.  
 
Training 
 
Omvang 4 bijeenkomsten van 3 uur  
Doel Gebruikers zijn vaardig in het werken met de module KIJK! beredeneerd aanbod.  

Het werken met KIJK! en de module Beredeneerd aanbod heeft een duidelijke 
plek in uw onderwijs. 

Opbrengst  In de training leert u de ontwikkeling van de leerlingen koppelen aan de 
tussendoelen van de verschillende leerlijnen en op basis daarvan een passend 
onderwijsaanbod te ontwerpen.  

 U beschikt over een aanbod van doelgerichte activiteiten (KIJK! kies doe).  
 U leert daarbij tegemoet te komen aan wat kinderen vragen: (specifieke) 

onderwijsbehoeften. We gebruiken daarvoor de module KIJK! beredeneerd 
aanbod.  

 U weet waarvoor en hoe u de functionaliteiten van de KIJK! module 
beredeneerd aanbod kunt inzetten.  

 Handvatten voor het implementeren van deze werkwijze in uw onderwijs.  
 Feedback op de het werken met de module en de implementatie. 

 
Bedoeld voor Leraren van groep 1-2, intern begeleider onderbouw, bouwcoördinator 
onderbouw en  MT lid. 
 
Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen voor deze training? Neemt u dan contact met ons op:  
 
T: 088 557 05 70 
E: alemsom@bazalt.nl 
 
  

mailto:alemsom@bazalt.nl
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2. Starten met de module ‘beredeneerd aanbod’ 

 
U kunt een groepsoverzicht en/of een groepsplan  maken voor uw groep op basis van de 
afgesloten registraties. Ga hiervoor naar de tab: beredeneerd aanbod.   
 
 
 
2.1 Als u start met deze module zijn er nog 
geen documenten aangemaakt en is het 
scherm nog leeg. 
 
In dit scherm kunt u kiezen welke actie u wilt 
starten:  
- Een nieuw document voor 

groepsoverzicht/ 
- groepsplan  maken (knop Nieuw)  
- De datum of naam van een al eerder 

aangemaakt document (groepsoverzicht 
of plan)  bewerken (knop Bewerken).  

- Een bestaand groepsplan aanpassen (knop 
Groepsplan) 

- Een bestaand groepsoverzicht aanpassen 
(knop Groepsoverzicht) 

- Van een groep de afdrukversie zien van 
het gemaakte groepsoverzicht op 
groepsplan (knop Inzien) 

 
 

U kunt op diverse manieren selecteren door 
boven de lijst van documenten gebruik te 
maken van de scrolmenu’s.  
Door op het rode kruis achter het document te 
klikken verwijdert het document. 
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3. Een (nieuw) groepsoverzicht maken  

3.1 Klik op de knop ‘Nieuw’. Het scherm zoals u 

dat hiernaast ziet, verschijnt. Selecteer de 
groep waarvoor u een nieuw groepsoverzicht wilt 
maken. Selecteer de periode (start en 
einddatum) van het groepsoverzicht. Klik op 
‘opslaan’.   De groep is opgenomen in het 
overzicht van groepen waarvoor documenten 
(groepsplan of groepsoverzicht) zijn (of worden) 
aangemaakt.  

 

3.2. Klik op de groep (met periode) waarvoor u 
een groepsoverzicht wilt maken. En klik op de 
knop ‘groepsoverzicht’.  

 
3.3 De betreffende groep komt in beeld: alle 
kinderen staan in uw scherm en u kunt per kind 
selecteren of u voor deze leerling wilt verder 
gaan op basis van een eerder opgesteld 
groepsoverzicht of  een nieuw groepsoverzicht 
wilt maken. Als u de leerlingen die u in het 
groepsoverzicht wilt heeft geselecteerd, dan 
klikt u op de knop ‘Groepsoverzicht’. 

 

selecteren of u voor deze leerling wilt verder 

groepsoverzicht of  een nieuw groepsoverzicht 
wilt maken. Als u de leerlingen die u in het 

verzicht wilt heeft geselecteerd, dan 

groepsoverzicht of  een nieuw groepsoverzicht 
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3.4 In dit scherm  ziet u links de gegevens van de 
groep en de periode waarvoor u een 
groepsoverzicht maakt. U kunt ruimte creëren in 
uw beeldscherm door op het grijze balkje te 
klikken.  (staat er ook in: inklappen en als het is 
ingeklapt: uitklappen).  
 
In de tabel ziet u alle leerlingen.  
In de cellen ziet u een T staan.  
Is de T groen, dan is er al tekst aanwezig in deze 
cel. Is de cel blanco, dan is er nog geen tekst 
aanwezig.  
 
U kunt nu de cellen eenvoudig vullen met tekst 
door op de T te klikken. Er verschijnt een pop-
up scherm waarin u kunt typen. Ook daar waar 
al gegevens staan, overgenomen uit de KIJK! 
registratie, kunt u met eigen woorden aanvullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de kolommen OWB en de verschillende ontwikkelingsgebieden staan geen gegevens die uit de 
KIJK! registratie komen. Deze vult u zelf in volgens afspraken die u binnen uw organisatie hierover 
heeft gemaakt. 
  
Als u het groepsoverzicht wilt inzien, keert u terug naar ‘overzicht’ door op deze knop te klikken.  U 
selecteert de juiste groep en klikt op de knop ‘inzien’. U kiest voor ‘groepsoverzicht’. Vervolgens 

ziet u het groepsoverzicht met daarin alle leerlingen, mét de uit KIJK! gegenereerde gegevens én de 
aanvullingen die u heeft gedaan.  Dit is een pdf document. U kunt dit groepsoverzicht printen en 
eventueel opslaan binnen een ander (administratie) systeem. Dit document blijft ook binnen KIJK! 
beredeneerd aanbod beschikbaar.  

Bovenaan de rijen ziet u afkortingen:  

Toets: in deze kolom staan de toetsgegevens als u 

die heeft geregistreerd.  

SFT: Stimulerende factoren: In deze kolom wordt 

de score van de basiskenmerken overgenomen als 

die ++ is of  + – . 

BFT: Belemmerende factoren: In deze kolom wordt 

de score van de basiskenmerken overgenomen als 

die - - is of - +.  

Als er in de KIJK! registratie sprake is van een 

risicofactor dan ziet u die ook in deze kolom terug. 

Ook de opmerkingen die u heeft gemaakt bij 

‘risicofactoren’ worden meegenomen naar het 

groepsoverzicht.  

Als de betrokkenheid 3 is of lager, dan wordt dat 

ook opgenomen.  

OWB: Onderwijsbehoeften.  

uw beeldscherm door op het grijze balkje te 
klikken.  (staat er ook in: inklappen en als het is 
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In het scherm: groepsoverzicht ziet u ook de 
knop Tekst Export 
Hiermee genereert u een groepsoverzicht dat 
eventueel nog te bewerken is. 
 
Wilt u voor deze groep, voor deze periode ook 
een groepsplan maken, dan kunt u nu direct 
doorklikken op de knop ‘planscherm’. Zie verder 

stap 3.2.  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
  

Wilt u voor deze groep, voor deze periode ook 
een groepsplan maken, dan kunt u nu direct 
doorklikken op de knop ‘planscherm’. Zie verder 
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4. Maken van een groepsplan  
 
4. 1 U selecteert eerst  een groep waarvoor u 
een groepsplan wilt maken. Dat kan zijn voor 
een groep die u al selecteerde bij stap 2.1. In 
dat geval selecteert u deze groep in het scherm 
zoals bij 2.2. Het kan ook zijn dat u wel voor 
dezelfde groep een groepsplan wilt maken, maar 
voor een andere periode. In dat laatste geval 
selecteert u opnieuw de groep en kiest u de door 
u gewenste periode (zoals bij 2.1).  
 
U selecteert de juiste groep en klikt op de knop 
‘groepsplan’. U komt dan in het ‘planscherm’.   

4.2 Links ziet u weer de gegevens van uw groep.  
Hier selecteert u voor welk domein u een 
groepsplan wilt maken (rekenen, taal, motoriek 
of sociaal emotionele ontwikkeling).  
Vervolgens selecteert u voor welk 
ontwikkelingsgebied, binnen dit domein, u eerst 
wilt plannen.  
U kunt dit deel van het scherm wegklappen door 
op de lichtgrijze balk te klikken. U kunt de 
lichtgrijze balkjes tussen de kleurenkolommen 
in, openklappen. Zo krijgt u een volledig scherm 
en ziet u alle doelen.  

 
4.3 In dit scherm (nu zijn de gegevens verborgen 
en zijn alle niveaus opengeklapt) ziet u links de 
namen van alle kinderen van de geselecteerde 
groep.  
In de kolom daarnaast selecteert u of u de 
leerling wil indelen in het ‘basisaanbod’ in 

‘aanvullend min’ of ‘aanvullend plus’.  
Boven de volgende kolommen ziet u de doelen 
staan, die horen bij de leeftijden: 3;6 – 4;6; 4;6 
– 5;6; 5;6 – 6;6; 6;6 – 7 jaar. De doelen (of 
verwijzing) staan verticaal. Door er op te klikken 
krijgt u in een pop-up scherm het hele doel te 
zien (of de verwijzing).  

 
 

De doelen zijn (grotendeels) één op één overgenomen van SLO (april 2011). Voor periodes waarvoor 
SLO geen doelen geeft zijn doelen afgeleid. 
Dit betekent dat er veel doelen zijn en lange omschrijvingen. Om het overzicht te bewaren vindt u 
de doelen in een pop-up. Daar waar de doelen te uitgebreid zijn (spraak- taalontwikkeling, 
ontluikende geletterdheid, ontluikende gecijferdheid, allemaal alleen bij het niveau van 3;6 – 4;6 
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jaar) vindt u in het planscherm de ‘domeinen’ en in de pop-up een verwijzing naar de doelen.  
 
Een overzicht van de doelen waar naar verwezen wordt vindt u onder de tap ‘papieren 

werkmaterialen’ in KIJK! Webbased en op de Bazaltsite. 
Dit scherm is gekoppeld aan uw laatste registratie in KIJK!. In dit scherm is de ontwikkeling van het 
kind gekoppeld aan de leerlijnen (tussendoelen). De kleuren hebben een betekenis. U leest daaruit 
af of een leerling een voorsprong heeft of juist niet. Mede op basis van die informatie bepaalt u of u 
deze leerling in het basisaanbod mee wilt laten doen of in aanvullend min of aanvullend plus.  
 
De betekenis van de kleuren in het planscherm 

 
 

 Het roze betekent: is behaald, conform leeftijd.  
 

 
 

 Het blauwpaarse geeft aan dat een kind daar zit in zijn ontwikkeling en dat dit 
verder is dan wat past bij zijn leeftijd (de gangbare ontwikkeling). Dat wil niet 
altijd zeggen dat het hier een ‘voorsprong’ betreft. Het kan ook gaan om 

‘verschil’ van slechts  2 maanden.  
 Het zou kunnen dat er twee ‘periodes’ blauwpaars zijn. Dan betekent het dat 

het kind zich qua leeftijd bevindt in de eerste periode, qua ontwikkeling 
bevindt het kind zich in de laatste periode. (bijvoorbeeld: is 3;4 jaar oud, 
scoort op ontwikkeling 3;8).  

 
  Het geel geeft aan dat een kind daar zit in zijn ontwikkeling, maar dat dit lager 

is dan wat past bij zijn leeftijd (de gangbare ontwikkeling). Dat wil niet altijd 
zeggen dat het hier een ‘achterstand’ betreft. Het kan ook gaan om ‘een 

verschil’ van slechts 2 maanden.  
 Het zou kunnen dat er twee ‘periodes’ geel zijn. Dan betekent het dat het kind 

zich qua leeftijd bevindt in de laatste periode en qua ontwikkeling in de eerste 
periode. (bijvoorbeeld, het kind is 3;8 jaar oud, ontwikkeling scoort op 3;4).  

 

 

 De groene kleur  geeft aan dat het kind in deze mijlpaal zit qua ontwikkeling 
en dat dit overeenkomt met de leeftijd. Het kan zeker zo zijn dat voor dit kind 
nog doelen binnen deze mijlpaal aangevinkt moeten worden omdat ze nog niet 
voldoende beheerst worden.  
 

 

 Wit betekent: mijlpaal waarin het kind nog niet zit, niet qua leeftijd, niet qua 
ontwikkeling. Er kunnen wel doelen aangevinkt worden.  
 

Plannen van doelen 
 
4.4 In het planscherm vinkt u die doelen aan die u voor de leerling wilt opnemen in het groepsplan.  
Doelen komen niet dubbel in het groepsplan. Die doelen die als ‘basisaanbod’ worden aangevinkt, 

komen niet terug in het aanvullend aanbod min of plus. De veronderstelling is dat alle leerlingen in 
principe meedoen aan het basisaanbod, waarbij voor anderen een aanvullend aanbod (min of plus) 
wordt gekozen dat wordt beschreven in het vak ‘aanpak’. Doelen die alleen gekozen worden voor 

leerlingen in ‘aanvullend plus of min’ komen wel specifiek daar te staan.  

http://www.bazalt.nl/kijk-home/beredeneerd-aanbod
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4.5 U plant per ontwikkelingsgebied. Wilt u 
bijvoorbeeld voor het domein rekenen plannen, 
dan doet u dat voor 5 ontwikkelingsgebieden. 
Per ontwikkelingsgebied bepaalt u de doelen 
waarop de komende periode de focus wilt 
leggen, per kind.  
Wanneer het voor alle kinderen een zelfde doel 
kan zijn, dan kunt u bovenaan, onder het doel, 
het hokje aanvinken. Voor alle kinderen is dan 
dát doel geselecteerd.  
De doelen komen in het groepsplan. De namen 
van de kinderen komen daar waar u hen heeft 
geplaats: basis, min of plus.  
Klik op de knop ‘groepsplan’ om het plan verder 

in te vullen.  
 

4.6 In dit scherm ziet u de domeinen op de geel- 
groene smalle balken. Voor ieder ontwikkelings-
gebied dat u heeft gepland kunt u het onder het 
domein liggende paarsblauwe balkje open 
klikken. U ziet dan voor dat ontwikkelingsgebied 
wat u heeft gepland: de doelen en de namen van 
de kinderen. In dit scherm vult u het plan verder 
aan met de aanpak die u voor ogen heeft.  
Als uw plan klaar is, of u wilt het inzien, dan 
klikt u op de knop ‘overzicht’.  

 
4.7 U komt opnieuw in het startscherm. Daar 
selecteert u de betreffende groep en klikt u op 
‘inzien’.  Er verschijnt een pop-up scherm: klik 
op de knop ‘groepsplan’. 

 

 

lle kinderen een zelfde doel 
kan zijn, dan kunt u bovenaan, onder het doel, 

De doelen komen in het groepsplan. De namen 
van de kinderen komen daar waar u hen heeft 

of plus. 
Klik op de knop ‘groepsplan’ om het plan verder 

‘inzien’.  Er verschijnt een pop-up scherm: klik 
op de knop ‘groepsplan’. 

nop ‘overzicht’. 
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4. 8 Het groepsplan verschijnt voor zover u dat 
heeft ingevuld: per ontwikkelingsgebied.  
U kunt desgewenst altijd terug naar het scherm 
om aanpassingen te doen. Sluit het scherm 
daarvoor af door op het kruisje te klikken in de 
rechterbovenhoek.  
 
Als de periode van het groepsplan is afgelopen 
en u wilt een nieuw groepsplan maken, dan kunt 
u in dit groepsplan eerst uw evaluatie maken in 
het daarvoor betreffende vak.   
 
 
 

 
4.9 Groepsplannen blijven bewaard in KIJK!. U 
kunt ieder plan of groepsoverzicht van het 
betreffende schooljaar oproepen door de 
groep/periode te selecteren in het startscherm 
van beredeneerd aanbod.  
U kunt er ook voor kiezen de betreffende 
groepsoverzichten en -plannen in uw 
administratiesysteem te archiveren, onder de 
betreffende groep.  

 

 


