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Basissessie LLinkid voor 
beleidsteams



Doelen van deze sessie
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Doelen
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• Je gebruikt de leidraad om ontwikkelingsgericht 
onderwijskundige, pedagogische keuzes te maken.

• Je maakt kennis met de mogelijkheden van LLinkid om zo 
doordachte en bewuste keuzes te maken die je communiceert 
aan je schoolteam (onderdelen tool).
– Leerplannen 
– Doelenkaders
– Vorderingsplannen

• Je leert de voordelen kennen van het gebruik van LLinkid.
• Je krijgt handvaten om het gebruik van LLinkid uit te rollen op 

school (backoffice + versterken lerarencompetenties)



De leidraad
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Wat is LLinkid? 

- Interactieve tool
- Schooleigen
- Link met ZILL en het hoger onderwijs
- faciliteert kwaliteitsontwikkelend en identiteitsontwikkelend (ID)

denken en werken in scholen en bij lerarenteam
- SAMENWERKEN



Rechten in LLinkid

Backoffice: opstarten via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
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directierechten

 MIJN.KATHOLIEKONDERWIJS.VLAANDEREN

 LLINKID.BE
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Voorbereidingen  
mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen - reflectie

• Wie krijgt administratieve rechten? 
– Tijdig collega’s uitnodigen
– Jaarlijks tijdig de klassen verwijderen/toevoegen/wijzigen …

• Wie krijgt pedagogische rechten? 
– Zal deze persoon ook de vorming geven aan de collega’s?
– Moet deze persoon terug de ICT’er zijn op onze school? Of kijken we breder 

om de taken te spreiden? 

• Welke groepen maken we aan?
– Per graad
– Per project, voor alle projecten
–Wie zien we samenwerken…



Naar LLinkid.be

25







28

Landingspagina



Leerplannen
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Gelaagdheid in leerplannen



Basisleerplan
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Wegwijzers

Krachtlijnen
Verschillende 

tabs

Vormings-
componenten

Wenk

Afbakening



Naar een schoolleerplan
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Overzicht in LLinkid na verdeling
gemeenschappelijke doelen



Overzicht in LLinkid na verdeling 
gemeenschappelijke doelen
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Groepsleerplan versus individueel leerplan
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Samengevat
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Vakleerplannen:
* Basisdoelen: verplicht te realiseren

* Wenken: tips, informatief

Aangevuld met leerplandoelen uit gemeenschappelijke 
leerplannen = schoolleerplan  - gelijkgerichtheid

Samenwerking op vakgroepsniveau = (vak)groepsleerplan -
differentiatiemogelijkheden voor de individuele leraar

Inzicht in linken met andere vakken – samenhang tussen de 
doelen
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Leerplannen - reflectie
• Wie kan/mag keuzes aanvinken binnen de leerplannen? 
– Vakcoördinator
– Vakcoördinator per graad

• Op welk niveau maken we de keuzes? 
– Laten we deze keuze over aan de vakgroep? 
– Verwachten we dit voor de klassen van hetzelfde leerplan? 

• Wat is onze visie omtrent individuele leerplannen? 
– Vertrekpunt = groepsleerplan!
– Keuze vakgroep
– Keuze individuele leerkracht

• Wanneer verwachten we dat elke collega aan de slag is met de leerplanmodule 
van LLinkid? 
– Werken we met een oefenperiode? 
– Laten we de collega’s de filmpjes bekijken? Of geven we een interne vorming voor 

diegene die wensen? Wie geeft deze vorming? 



Doelenkaders
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Doelenkader kiezen
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Doelenkader maken
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Doelenkader maken
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Voorbeeld doelenkader



Verwijzing naar doelenkader in leerplannen
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1. GFL

2. Vakleerplan
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Doelenkader - reflectie

• Waarom maken we de keuze voor het maken van doelenkaders
• Wie mag/kan doelenkaders aanmaken? (zie coördinator)
• Voor welke projecten doen we dit? 
– Schooloverstijgend – graadsgebonden - klasoverstijgend – vakoverstijgend

• Wanneer starten we met het aanmaken van deze doelenkaders? 
– Schooloverstijgend? 
– Graadsgebonden? 
– Klasoverstijgend? 
– Vakoverstijgend? 
– …



Vorderingsplannen
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School zonder Naam

Vorderingsplan maken
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Vorderingsplan maken
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Klassen 

Thema 
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Dynamisch karakter van het vorderingsplan
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Dynamisch karakter van het vorderingsplan



Bijkomende mogelijkheden in het vorderingsplan
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Overzichten in LLinkid: tellers in vorderingsplannen
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Overzichten in LLinkid: tellers in leerplannen
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Aandacht voor …

• Afspraken op schoolniveau
• Hanteerbare vorderingsplannen

– = dynamisch jaarplan
– Samenwerking tussen leraren bevorderen
– Plannen op lange termijn
– <> agenda
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Vorderingplannen - reflectie

• Waarom maken we de keuze om te werken met de 
vorderingsplannen? 

• Starten we tegelijkertijd met gebruik van de module leerplannen en 
vorderingsplannen? 

• Werken we eventueel met pilootprojecten?
• Wanneer verwachten we dat groepen/leerkrachten hun 

vorderingsplan hebben aangemaakt? 
• Wie geeft vorming of wie is aanspreekpunt voor de 

vorderingsplannen? 



= inzetten op samenwerking

• Distributie gemeenschappelijke LPD
• Groepsleerplan
• Doelenkader
• Samenhang in een leerplan
• Vorderingsplan samen maken 
• Vorderingsplan delen ter inzage
• Documenten als bijlage delen (presentatie, leerlingenblaadjes, 

toetsen…)
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Jaarplanmodule in Smartschool
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Agenda in Smartschool



Lesfiches in Smartschool
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Helpdesk en ondersteuning
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Vrije School Zonder Naam





Implementatietraject
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Hoe ga je aan de slag? 

1. Backoffice in orde brengen
2. Informeren en motiveren van het schoolteam bv. tijdens PV

(duidelijke verwachtingen)
3. Samenstellen van een LLinkid(ondersteunings)team
4. Opstellen van tussendoelen/tijdspad over bv. twee schooljaren

1.Leerplannen afstemmen in vakgroep
2.Aan de slag met de gemeenschappelijke leerplannen op schoolniveau
3.Vorderingsplannen maken
4.Linken met Smartschool / Schoolware

--> denk aan pdca



Effectieve feedback
Een krachtige motor om leerlingen tot leren te brengen

We gaan voor LLinkid

- Schoolteam 
enthousiasmeren/motiveren 
tijdens PV

- Samenstellen 
LLinkid(ondersteunings)team

- Waarom verduidelijken
- Werken met tussendoelen/tijdpad
- Op welke manier ondersteuning: 

filmpjes, flyer, werksessie, één 
op één …

- (tussentijds)evalueren

Backoffice

a) Delegeren van 
- Administratieve rechten?
- Pedagogische rechten? 
b) Welke groepen aanmaken? 

- klas
- groep/klasoverstijgend 
- …

c) Jaarlijkse to do
- team: leerkrachten 

toevoegen/verwijderen
- Klassen toevoegen/verwijderen

Module leerplannen

- Vertrekken vanuit 
groepsleerplannen – aanduiden van 
coördinator (minstens 2 per groep)

- (Vak)groep voert inhoudelijke 
discussie over keuzes -> ingeven in 
LLinkid

- Directie en vakgroepen bepalen 
keuzes in de gemeenschappelijke 
leerplannen GFL en GLI

- (Vak)groepen ondersteunen door te 
verwijzen naar filmpjes, 
zelfgemaakte flyer, 
ondersteuningsteam …

- Wanneer is elke vakgroep aan de 
slag in LLinkid met de module? 

- Leerplannen worden jaarlijks 
automatisch gekopieerd

- Individueel jaarplan vanuit 
groepsleerplan = individuele keuze 
leerkracht

Module leerplannen –
doelenkaders

- Starten met schoolprojecten? 
Daarna klas- of vakprojecten

- Keuze coördinatoren

Vorderingsplannen

- Wanneer is elke vakgroep aan 
de slag met deze module? 

- Welke verwachtingen hebben 
we m.b.t. het gebruik? 

- Let op voor de haalbaarheid 
van het dynamisch karakter

- Groep maakt jaarlijks zelf 
kopie van vorderingsplan –
jaarlijks agendapunt 
vakgroepvergadering

Bevorderen van 

a) Samenwerken
- Keuzes in de vakgroep per leerplan
- Keuzes voor een project
- Schrijf-of leesrechten voor een vorderingsplan

b) Kwaliteitsontwikkeling 
- Eigenaarschap bij vakgroep/leerkrachten door 

keuzes vakleerplannen + gemeenschappelijke 
leerplannen

- Geen verantwoordingsperspectief 

Ondersteuning

helpdesk.llinkid@katholiekonderwijs.vlaanderen
- Instructiefilmpjes
- Handleidingen
- FAQ
- Updates 
- Nieuwtjes

NIEUW TIP SUPPORT

Beleidsteam

Met de digitale leerplantool 
kun je de nieuwe 
leerplannen secundair 
onderwijs op maat 
aanpassen, de voortgang op 
de klasvloer volgen en 
bijsturen vanuit het eigen 
pedagogisch project.



VRAGEN?
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