
Het 
kindvolgsysteem 
van Konnect



Vanuit de samenwerking met ParnasSys is het 
mogelijk observatieformulieren digitaal over 
te dragen aan de basisschool. Ook kunnen 
deze vanuit de App gedeeld worden met de 
ouder. Zo blijven altijd de juiste personen op 
de hoogte van de ontwikkeling van het kind!

Met het Kindvolgsysteem van (Kids)Konnect 
bieden wij een uniek systeem. Het volgen 
van de ontwikkeling van kinderen hebben wij 
geprobeerd zo makkelijk en leuk mogelijk 
te maken voor medewerkers op de groep.

Zodra je gaat werken met ons Kindvolgsysteem wordt er een extra 
tabblad toegevoegd onder ‘Mijn groep’. Hier kun je de ontwikkelingen 
van kinderen bekijken en vastleggen. Er is hierbij een keuze om 
één kind te observeren of meerdere kinderen tegelijk voor één of 
meerdere observatiepunten. Als je meerdere kinderen tegelijk wilt 
observeren kan dit bijvoorbeeld tijdens een activiteit, waarbij de 
medewerker direct een toelichting kan schrijven en een foto of video 
vanuit het Konnect fotoboek kan koppelen. Is een kind al een lange 
tijd niet geobserveerd? Dan krijgt de medewerker een signaal om dit 
zo snel mogelijk te doen. 

Het aantal formulieren en hoe deze eruit zien kun je zelf inrichten. 
Hierbij kan naast de observatiepunten ook andere informatie worden 
vastgelegd, zoals bijvoorbeeld hoe een kind het op de groep doet. 



Gebruik maken van een 
ingericht Kindvolgsysteem
Wil je gebruik maken van een al ingericht Kindvolgsysteem? 
Dat kan! Hiervoor bieden wij meerdere mogelijkheden. Wij 
hebben een samenwerking met:
• Driestar Educatief
• Doen, Praten, Bewegen en Rekenen (CED groep)
• KIKI Training & Coaching

Kindvolg-methodiek
Er zijn meerdere mogelijkheden als het gaat om de 
methodiek die gebruikt gaat worden. Zo kan er een eigen 
kindvolg-methodiek worden ingericht of een bestaande van 
één van onze partners.  

Als je kiest voor je eigen methode bouw je jouw eigen 
observatielijsten op met punten, zoals competenties, 
vaardigheden en welbevinden. Voor elk observatiepunt  
geef je aan of deze periodiek geobserveerd moet worden 
of dat het een leeftijdsgebonden ontwikkeling betreft. 
De observatiepunten zijn te groeperen in zelf te kiezen 
ontwikkelgebieden, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
emotionele of cognitieve ontwikkeling.

Het Kindvolgsysteem koppelen aan 
ons activiteitenplatform
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opruimen voorlezen

  het meisje
  de jongen

Zodra je gebruik maakt van een ingericht Kindvolgsysteem kun je 
deze koppelen aan DoenKids. Hiervoor heb je wel een abonnement 
nodig voor ‘DoenKids 0 tot 4 jaar’.

Het grote voordeel hiervan is dat je bij een ontwikkelpunt direct 
een activiteit ziet die daarbij past. Met één klik opent de activiteit 
in DoenKids. Zo word je eenvoudig geholpen bij het aanbieden van 
ontwikkelingsgerichte activiteiten bij kinderen. 

 

Uitdagende ladder
Haal door een opdracht samen de overkant van de ladder

Kunnen jullie goed samenwerken? Doe deze uitdagende opdrachten en bereik

samen de overkant van de ladder!

Duur : 20 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Meten

Motorische ontwikkeling: Grove motoriek

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met

anderen
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,

Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
sportladder of schilderstape

theedoek
pittenzakje of balletje

optioneel: timer
optioneel: het boek 'Heertje en Meneertje', geschreven door Elle van Lieshout

optioneel: schilderstape of plakband om je sportladder vast te maken

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je voornamelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen werken samen

om aan de overkant van de ladder te komen. Tijdens het lopen en bewegen stimuleer je de motorische

ontwikkeling. De kinderen meten hoe groot de stappen worden die zij tussen de ladder kunnen zetten. Samen

bespreken ze hoe ze aan de overkant komen, hiermee stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling.

Voorbereiding
Gebruik voor deze activiteit een sportladder of maak een ladder met schilderstape op de grond. Gebruik

geen echte ladder voor dit spel in verband met de veiligheid. De kinderen kunnen over de echte ladder

heen vallen en zodoende gewond raken. Gebruik je een sportladder, plak deze dan eventueel vast met

schilderstape of plakband.

Je kunt in deze activiteit uit verschillende opdrachten kiezen. Bekijk van tevoren wat goed bij de kinderen

past en begin eventueel eerst met de makkelijke opdrachten en maak het daarna moeilijker.

 

De kosten van de koppeling bedraagt 6% van het totale bedrag van 
het DoenKids abonnement per jaar. 

Werk je met een zelfingericht Kindvolgsysteem dan is het op aanvraag 
mogelijk om in DoenKids de observatiepunten te koppelen aan de 
DoenKids activiteiten en/of de activiteiten die je zelf toevoegt aan de 
DoenKids database.



De kindvolg-
methodes 
van onze partners

Doen, Praten, Bewegen en 
Rekenen 

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen bestaat 
uit vier observatielijsten, waarmee je de 
ontwikkeling van het kind eenvoudig in beeld 
brengt:
• Zo doe ik (sociaal-emotionele 

ontwikkeling)
• Zo praat ik (spraak-taalontwikkeling)
• Zo beweeg ik (motorische ontwikkeling)
• Zo reken ik (rekenontwikkeling) 

Het invullen is makkelijk; elke observatielijst 
bestaat uit concrete vragen over het gedrag 
dat jij ziet bij het kind. Voor elk kind vul 
je een aparte observatielijst in. Als je alle 
vier de vragenlijsten gebruikt, heb je een 
compleet kindvolgsysteem.

Meer weten over de methode inhoudelijk?

KIKI Kind In-Zicht

Voorheen alleen als boekje verkrijgbaar 
maar nu ook digitaal via Konnect. Met dit 
kindvolgsysteem kun je aan de slag in de 
kinderopvang en gastouderopvang. Je volgt 
de ontwikkeling van 0 tot 4 jaar en het 
voldoet aan de IKK eisen en VE-wetgeving. 
Het is vooral praktisch en eenvoudig, 
waardoor het observeren weinig tijd kost en 
toch veel inzicht geeft. Alle te observeren 
ontwikkelingsgebieden bevatten een 
korte uitleg. Er is ruimte voor een korte 
verslaglegging voor gesprekken met ouders 
en een overdracht naar de basisschool per 
ontwikkelgebied.

Meer weten over de methode inhoudelijk?

Sietse Bakker

010 407 1599

s.bakker@cedgroep.nl

KIKI Training & Coaching

Kantoor: 033-7110695

info@kiki-s.nl

K.B. (Karen) Dekker
Onderwijsadviseur

06-49407629

K.B.Dekker@driestar-educatief.nl

Driestar Educatief

Driestar onderwijsadvies heeft, om een 
doorgaande lijn van 0-7 jaar te kunnen 
creëren, ontwikkelingslijnen voor kinderen 
van 0-4 jaar ontwikkeld. Deze omvatten 
(grotendeels) dezelfde ontwikkelgebieden 
en ontwikkellijnen als de leerlijnen voor 
het jonge kind (4-7 jaar) die op school 
gebruikt kunnen worden via ParnasSyss. 
Om te leren werken met dit systeem en de 
inhoud, biedt Driestar onderwijsadvies een 
implementatietraject aan.

Je kunt kiezen voor de Basis variant of 
Basis Plus. Beide methodes volgt het kind 
op dezelfde ontwikkelgebieden maar 
de basis variant heeft ongeveer de helft 
minder observatiepunten dan de Basis 
Plus en volstaat goed voor de reguliere 
kinderopvang. Voor de kinderen met extra 
zorg, zoals bijv. VE-kinderen, adviseren wij 
Basis Plus. 

Meer weten over de methode inhoudelijk?

mailto:K.B.Dekker%40driestar-educatief.nl?subject=


Kindvolgmethode
voor de BSO

Verder met Zien!

K.B. (Karen) Dekker
Onderwijsadviseur

06-49407629

K.B.Dekker@driestar-educatief.nl

Voor meer informatie omtrent deze methode kun je 
terecht bij:

Zien! voor de BSO

Voor de BSO is het kindvolgsysteem in Konnect ook goed te 
gebruiken. Dit kan ingericht worden met een eigen methodiek maar 
kinderopvangorganisaties kunnen ook gebruik maken van de BSO 
methode Zien. Deze wordt, naast de leerlijnen voor het jonge kind, 
ook aangeboden als compleet ingerichte methode door Driestar 
Educatief in Konnect.

Met Zien! breng je via observaties het sociaal-emotioneel 
functioneren van de kinderen (4-13 jaar) in kaart, maar het gaat 
verder dan alleen volgen.

• Begrijp het gedrag van het kind nog beter
• Ontvang concrete handelingssuggesties
• Zien! preventief én curatief, doordat je het jaarlijks invult. Maar 

het helpt je ook als problemen zijn met een kind of de groep.
• Betrek ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling
 
Met Zien! observeer je via de 7 dimensies voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Hierbij is het mogelijk een verkorte versie voor de hele 
groep en een uitgebreide versie voor kinderen met zorg te gebruiken.

Zien! is ook gekoppeld aan DoenKids activiteiten waar dat mogelijk 
is. Maak je dus gebruik van Zien! én van DoenKids dan kunnen 
pedagogisch medewerkers handige activiteitentips inzien om de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

mailto:K.B.Dekker%40driestar-educatief.nl?subject=


Starten met het 
Kindvolgsysteem 
in Konnect?

Wij vertellen je er graag meer over! 

Neem contact op met 
sales@kidskonnect.nl
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