
L O O Q I N  P O : 

E e n  n i e u w  p r o c e s g e r i c h t 

k i n d v o l g s y s t e e m

inderen volgen in hun ontwikkeling, van 0 tot 18! Professionals werken samen zonder drempels, door te 

werken vanuit het kind. Een lonkend perspectief, dat snel dichterbij komt. Prof. Dr. Ferre Laevers heeft 

in Vlaanderen een start gemaakt met een kindvolgsysteem voor de kinderopvang, voor het basisonderwijs en 

het voortgezet onderwijs. Dat zal straks één systeem worden. Het basisschooldeel is door ‘Onderwijs Maak Je 

Samen’ gedigitaliseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie. Vanaf 19 maart is het gratis beschikbaar voor de 

Nederlandse en Vlaamse markt en vanaf 1 augustus 2014 is het gereed en beschikbaar tegen een geringe betaling 

per leerling.

Het volgsysteem is gebaseerd op dè kwaliteits-

meters van het leerproces: welbevinden 

en betrokkenheid. Kinderen laten groeien 

betekent dan ook in eerste instantie zicht 

hebben op welbevinden en betrokkenheid. Op 

groepsniveau wordt hierin geïnvesteerd om 

zo te bouwen aan competenties en prestaties. 

Looqin PO streeft daarmee naar de maximale 

output! Het kindvolgsysteem biedt je houvast om 

kinderen op een ef ectieve manier te volgen en te 

begeleiden in hun leer- en groeiproces.

Met Looqin PO sluiten we aan bij de huidige 

behoeften van leraren: ‘We willen het handelen 

snel afstemmen op de onderwijsbehoeften 

van kinderen. Met minder papierwerk!’ De 

registratielast in het onderwijs is de laatste 

jaren doorgeschoten. Looqin PO biedt hier 

een antwoord op: met dit kindvolgsysteem 

kom je met weinig werk, veel te weten over 

het leerproces. Je kunt direct tijdens de les 

observeren èn registreren met behulp van je 

iPad, tablet, laptop of telefoon. In dit artikel laten 

we Looqin in vogelvlucht zien.
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De leraar  begint  met een groeps-

screening waarbi j  je  eenvoudig 

scoort  op een v i j fpuntsschaal .

Je  bent met deze groepsscreening 

weinig t i jd kwi j t  aan de regist rat ie ,  dus 

b l i j f t  er  meer t i jd over  voor  de essent ie !

Door: Barbara van der Linden
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Met behulp van zowel 

een c i rke ldiagram als  een 

staafdiagram wordt de 

maximale output in één 

oogops lag per  indicator 

vo l ledig in beeld gebracht : 

welbevinden,  betrokkenheid , 

competent ie en prestat ie . 

Naar aanleiding van het groepsoverzicht kan zorg 

direct vertaalt worden in concrete acties. Looqin 

PO biedt een inspiratiebron van interventies 

op basis van zeven betrokkenheidsverhogende 

factoren.  De interventies kunnen direct op 

groepsniveau worden ingezet. In plaats van snel 

in te gaan op individuele problematieken kan je 

met Looqin PO al veel doen om de leerwinst van 

àlle kinderen te verhogen.

Een r i jke inspirat iebron van 

groepsintervent ies  ( ruim 500 

wetenschappel i jk  onderbouwde 

intervent ies) .

Dit  overz icht  zet  je  op het 

spoor van de ondersteuning 

die de k inderen nodig 

hebben.  Vanuit  spoor 1 

(groepsniveau) r ichten we 

onze aandacht vervolgens op 

spoor 2 ( leer l ingniveau) .
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Al le  ingevoerde informatie 

in één document .

Bi j  ‘beeldvorming’  worden 

de k inderen op bepaalde 

aspecten nog beter  in beeld 

worden gebracht .

Werken met looqin PO betekent automatisch 

een gerichtheid op de professionaliteit en de 

professionalisering van leerkrachten. Kinderen 

volgen in hun volledige ontwikkeling betekent 

dat je op de juiste manier het perspectief van 

het kind moet leren innemen. Pas dan ontdek 

je waar hij of zij behoeften aan heeft en kan je 

richting geven aan het optimaal handelen in de 

klas. Looqin PO maakt dat je in èèn beweging 

méér ziet en je handelen sneller kan afstemmen 

op wat voor de groep en elk kind nodig is. 

We respecteren daarbij de dynamiek van de 

ontwikkeling van elk kind. 

Geïnteresseerd? Vanaf 19 maart 2014 kan 

je Looqin PO gratis uitproberen. Je kunt je 

aanmelden op www.looqin.nl. Per 1 augustus 

kunnen scholen met een licentie aan de slag. 

Barbara van der Linden

Looqin PO ondersteunt je  bi j 

het  bepalen van een ger ichte 

aanpak .


