
Handleiding – Als ouder/verzorger werken

met de Learning Portal

Deze handleiding geeft je als ouder/verzorger informatie over de Learning Portal van
Kunskapsskolan. De Learning Portal bevat alle informatie die jouw kind nodig heeft om te
kunnen leren zoals de agenda, de lesstof per vak, verslagen van coachgesprekken,
beoordelingen en het rapport. De Learning Portal bevat alle wettelijke leerdoelen in
begrijpelijke taal. En op alle niveaus van vmbo, havo en vwo. Daardoor kan jouw kind elk
vak op zijn eigen niveau volgen en afsluiten.

Voor het werken in de Learning Portal - op school en thuis - heeft jouw kind een laptop of
een iPad nodig. Het is niet de bedoeling dat jouw kind de hele dag op een iPad of een laptop
zit te kijken. Naast digitale leervormen, biedt de school van jouw kind gewoon leeractiviteiten
aan. Zoals bijvoorbeeld instructie, een lezing of een workshop. Wij zien onderwijs als
mensenwerk, met een cruciale rol voor de leraar!

De Learning Portal is vooral bedoeld om jouw kind, de leraren en jou inzicht en overzicht te
geven in de leerdoelen en het schoolwerk van jouw kind.

Gepersonaliseerd onderwijs

Wij zijn blij dat al zoveel scholen gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, omdat het jouw
kind onderwijs op maat biedt. Zo kan het elk vak op het eigen niveau volgen en in het tempo
en op de manier die het beste werkt.

Gepersonaliseerd onderwijs is anders dan het onderwijs dat je zelf hebt genoten. En wij
snappen dat dit even wennen is voor jou als ouder. Daarom nemen we je in deze
handleiding stap-voor-stap mee. Zo krijg je inzicht in hoe de Learning Portal werkt en hoe
het met je kind gaat op school. Als ouder kan je namelijk dagelijks met alles meekijken!

Wij hopen dat je met deze uitleg beter inzicht krijgt in hoe gepersonaliseerd onderwijs,
ondersteund door de Learning Portal werkt.

Als je na het lezen van de informatie in deze handleiding nog vragen hebt mail of bel ons
dan gerust! Wij zijn per mail te bereiken op helpdesk@kunskapsskolan.nl of op
telefoonnummer 085 - 112 0 112 (helpdesk).

Het team van Kunskapsskolan Nederland



1. Niveaus

Jouw kind kan vakken op verschillende niveaus volgen. De niveaus worden aangegeven
aan de hand van vier kleuren. De kleur Oranje staat voor het niveau vmbo basis, de kleur
Rood staat voor het niveau vmbo kader/mavo, de kleur Wit staat voor havo en de kleur
Blauw staat voor vwo.

Samen met de vakdocent stelt jouw kind een einddoel voor een vak op een niveau.
Allereerst zal dat vaak het niveau zijn dat als advies vanuit de basisschool is meegegeven.
Heeft jouw kind een mavo advies gekregen dan zal het einddoel voor het vak Engels eerst
op niveau rood worden gesteld. Afhankelijk van hoe jouw kind zich ontwikkelt is het in
overleg met de coach en/of vakdocent mogelijk om het vak op een ander niveau af te
ronden.

2. Inloggen op de Learning Portal

Open een browser (bij voorkeur Chrome) en ga naar: https://go.kunskapsskolan.nl

Het volgende scherm verschijnt:

https://go.kunskapsskolan.nl


1. Vul hier de schoolcode van de school van je kind in.
2. Vul nu je Gebruikersnaam en het Wachtwoord in.

Indien je op de inlogpagina een blauwe 'Inloggen via Entree' knop ziet staan, dan klik je op
'Klik hier' bij 'Ben je een ouder/verzorger of wil je liever inloggen met je Kunskapsskolan
account?'.



Let op: als de gegevens drie keer fout zijn ingevoerd, dan wordt het account voor vijf
minuten geblokkeerd en kan er daarna opnieuw ingelogd worden.

Ben je jouw wachtwoord vergeten? Klik dan op de knop ‘Wachtwoord vergeten’. Er wordt
dan een tijdelijk wachtwoord naar het bij ons bekende e-mailadres gestuurd.

Heb je als ouder geen eigen inloggegevens van de school ontvangen? Kijk dan mee met
jouw kind!

Kijk voor meer informatie en tips over het inloggen in de Learning Portal op deze pagina.

3. Het beginscherm

Je komt binnen op je eigen dashboard (Mijn dashboard). Aan de linkerkant in het menu zie
je een aantal icoontjes. Het bovenste icoontje is je eigen agenda. Deze zul je in de praktijk
niet veel gebruiken. Daaronder vind je de planning. Dit is de schoolplanning/het rooster (mits
de school deze ingevuld heeft), kun je hier de planning per dag/week vinden van jouw kind.
Als 3e icoon vind je in het menu het profiel van je eigen kind (mocht je meer kinderen
hebben, dan vind je die hier ook). Klik daarop. De agenda van je kind wordt nu getoond.

Je kunt nu ook de andere opties zien in de tabbladen eronder. Door op een van deze
icoontjes te klikken kom je bijvoorbeeld bij de eind- of periodedoelen van jouw kind en kan je
verslagen van de coachgesprekken (het wekelijkse gesprek met de coach/mentor) vinden. In
het middenscherm staat de agenda van deze week. Aan de rechterkant van de agenda zie
je de geplande werkdoelen van jouw kind.

In de volgende stappen nemen we je mee in de verschillende onderdelen.

https://check.kunskapsskolan.nl/learningbits/inloggen-learning-portal/


4. De agenda

Klik links in het menu op het profiel van je kind. De agenda van je kind opent nu. In de
agenda vind je het lesrooster, de afspraken en de geplande activiteiten. Het scherm opent
altijd met de weergave van deze week. Links bovenin heb je de mogelijkheid per week terug
of vooruit te kijken. Aan de rechterkant kan je kiezen voor de weergave van een dag, vijf
dagen of een hele week.

Bovenaan in het scherm heb je een aantal mogelijkheden voor de weergave van de agenda.

Agenda: alleen de voor jouw kind of de door jouw kind zelf geplande leeractiviteiten en
geplande

werkdoelen worden weergegeven.

Planning: hier vind je de onderliggende schoolplanning voor alle leerlingen uit de jaarlaag
van je kind of de in

vaste groepen geplande activiteiten (mits de school de schoolplanning heeft ingevoerd).

Allebei: de schoolplanning wordt op de onderlaag licht getoond en daarover heen zie je de
voor jouw kind of door



jouw kind zelf geplande activiteiten.

Aan de rechterkant staan de werkdoelen waarmee jouw kind bezig is. Jouw kind plant deze
werkdoelen wekelijks in en zorgt er voor dat deze zijn afgerond voor het einde van de week.
Je kind rondt werkdoelen zelfstandig af of in overleg met de docent. Als je kind werkt aan
een werkdoel, is deze geel van kleur. Als jouw kind een werkdoel heeft afgerond, dan wordt
het werkdoel groen. Dit werkdoel wordt in de volgende week niet meer weergegeven. Als
een werkdoel grijs is, dan is dit doel beoordeeld en afgesloten. Als jouw kind een werkdoel
nog niet heeft kunnen afronden, dan blijft het geel en wordt het automatisch meegenomen
naar een volgende week. Voor elk vak worden wekelijks nieuwe werkdoelen zichtbaar
gemaakt.



Hieronder zie je een voorbeeld van een agenda met daarin geplande leeractiviteiten.
Meestal maakt jouw kind tijdens de dagstart op maandag de planning voor de komende
week. In de dagstart op de andere dagen stelt jouw kind de planning daar waar nodig bij.

De paarse blokken in de agenda zijn activiteiten die door de docenten zijn ingepland. Als het
een verplichte leeractiviteit is kan jouw kind dit blokje niet verwijderen. Als je bij een
leeractiviteit in de rechterhoek beneden een prullenbak ziet, dan betreft het een leeractiviteit
waar jouw kind vrijwillig aan deel wil nemen.

Het blauwe blokje in de agenda is het wekelijkse coachgesprek. Als je op dit blokje klikt kom
je direct in het verslag van het coachgesprek.

De groene blokjes zijn de door jouw kind ingeplande werkdoelen. Het ene kind vindt het fijn
aan zijn werkdoelen te werken vanuit het lijstje aan de rechterkant in zijn agenda, de ander
plaatst de werkdoelen in zijn agenda op de tijd in de week waar hij aan dit doel gaat werken.
Vaak is dit omdat er op dat moment in workshoptijd een docent beschikbaar is van dat vak.
Neem de weekplanning eens door met jouw kind. Je krijgt zo een goed beeld van de
vaardigheden en de strategieën die hij gebruikt.



Als er een wit vlak in de agenda staat dan is er of niks gepland of heeft jouw kind nog geen
keuze gemaakt aan welke leeractiviteit hij wil deelnemen.

Als jouw kind zelf een agenda item inplant dan kan hij zelf de kleur kiezen.

5. Einddoelen

In dit tabblad vind je een overzicht van alle schoolvakken. Per vak zie je op welk niveau het
einddoel is gesteld. Het eerste einddoel dat wordt gesteld is het einddoel voor de
onderbouw.

De onderbouw duurt meestal 2 jaar. In dit voorbeeld is het einddoel voor Sara Molenaar voor
Engels havo en voor Frans vmbo kader/mavo.

De balk geeft voor elk vak de begin- en streefdatum van het einddoel. De groene balk toont
de voortgang van jouw kind op de geplande leerdoelen. De verticale rode lijn geeft de
actuele datum aan. Hierdoor kan kan je eenvoudig zien of jouw kind achterloopt op zijn
planning, goed op weg is of misschien wel voorloopt.



6. Periodedoelen

In het tabblad Periodedoelen zie je de periodedoelen van jouw kind. Een periodedoel is een
tussenstap op weg naar het einddoel, zoals bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van een boek.

De periodedoelen staan gerangschikt op streefdatum. Het periodedoel dat als eerste af moet
zijn staat bovenaan.

Achter elk van de periodedoelen kan een gekleurd balkje staan met extra informatie.

Als er geen balkje achter het periodedoel staat betekent dit dat de streefdatum in de
toekomst ligt. Je kind werkt op dit moment aan dit periodedoel. Dit periodedoel hoeft hij nog
niet afgerond te hebben.

Als er een gekleurd balkje achter het periodedoel staat kan dit het volgende betekenen:



Verstreken: de streefdatum van het periodedoel ligt in het verleden.

Ingeleverd: je kind heeft een (eind)presentatie ingeleverd en deze ligt ter beoordeling bij de
vakdocent.

Dit periodedoel blijft zichtbaar totdat de vakdocent een eindbeoordeling heeft ingevoerd.

Tussenbeoordeling: de docent heeft een (aantal) van de leerdoelen beoordeeld.

Eindbeoordeling: de docent heeft een eindbeoordeling ingevoerd. Het periodedoel is
daarmee afgerond.

Deze week is de opmerking eindbeoordeling in het groene balkje zichtbaar. Hierna zal voor
dit vak een nieuw volgend periodedoel worden gesteld. Dit doet de vakdocent in overleg met
je kind.

7. Werkdoelen

In het tabblad Werkdoelen vind je een overzicht van de werkdoelen waaraan je kind op dit
moment werkt.

Jouw kind plant deze werkdoelen in in de week en zorgt er voor dat deze zijn afgerond voor
het einde van de week. Je kind rondt werkdoelen zelfstandig af of doet dit in overleg met de
docent. Als je kind bezig is met een werkdoel krijgt deze een gele kleur. Zodra een werkdoel
af is, wordt het werkdoel groen van kleur. Dit werkdoel zal de week erna niet meer worden
weergegeven. Als een werkdoel grijs is, dan is dit beoordeeld door een docent of heeft je
kind het zelf afgesloten. Als een werkdoel niet af is dan blijft het staan en wordt het
meegenomen naar een volgende week. Voor elk van de vakken worden wekelijks nieuwe
werkdoelen zichtbaar.



8. Gesprekken

In het tabblad Gesprekken vind je de verslagen van de coachgesprekken die jouw kind
samen met zijn coach heeft gevoerd. Je kunt de kalender (per week of per maand)
raadplegen om terug te zoeken naar de gesprekken die zijn gevoerd. Bij het openen van het
tabblad staan de gesprekken in een lijst onder elkaar. Als je kiest voor de optie Uitgebreid
vind je een overzicht waar je de reflecties en verslagen in een oogopslag kunt lezen.



In het overzicht met de gesprekken kan je meer informatie uit het coachgesprek lezen door
het gesprek aan te klikken. In het verslag kan je kind een eigen reflectie schrijven over de
afgelopen week. Samen met de coach wordt een verslag gemaakt waarin vervolgafspraken
worden gemaakt voor de komende week. Onderaan vind je de beoordelingen die je kind
sinds het vorige gesprek heeft gehad. Klik op een beoordeling om feedback van de
vakdocent en het eindresultaat te bekijken.



Als ouder kan je ook wekelijks een reactie schrijven en zo een bericht sturen aan de coach.
Schrijf uw opmerkingen in het coachgesprek in het veld Reacties en druk op de knop
verzenden (de pijl bevindt zich aan de rechterkant naast het veld). Je reactie zal worden
toegevoegd aan het eerstvolgende coachgesprek.

9. Beoordelingen

In het tabblad Beoordelingen vind je de beoordelingen die jouw kind de afgelopen week
heeft gehad. Je ziet of het om een eindbeoordeling gaat of als de vakdocent een
tussenbeoordeling heeft gegeven. Als je op de het beoordeelde onderdeel klikt kom je in het
beoordelingsscherm en vind je de feedback van de vakdocent, het (eind)resultaat en niveau
van afronding.

Bovenin het scherm kan je terugkijken naar beoordelingen in eerdere weken.



Hier laten we de beoordeling zien van de module Arm & Rijk van het vak Aardrijkskunde. Je
ziet de leerdoelen uit deze module. Ze zijn beschreven op de vier verschillende niveaus
(oranje, rood, wit en blauw). De leerling in dit voorbeeld heeft zijn leerdoelen behaald op
niveau rood en wit (de groen gekleurde vlakken). Het eerste leerdoel heeft hij deels afgerond
op niveau wit (het geel gekleurde vlak). In het beoordelingsscherm vind je ook de feedback
van de vakdocent en staat het resultaat vermeldt. Dit kan zijn in de vorm van een cijfer, of
een woord als (on)voldoende of goed.



10. Jaaroverzicht

In het tabblad Jaaroverzicht vind je in een oogopslag waar je kind mee bezig is en wat er op
het programma staat. Het is als het ware een tijdlijn met een overzicht over het hele jaar,
waarin ook de resultaten te zien zijn.

In onderstaand voorbeeld is te zien dat de docent Economie de planning voor het vak voor
dit schooljaar heeft ingevoerd. Bij de vakplanning zie je thema’s die de docent Economie dit
schooljaar gaat behandelen. Daarboven kan je zien dat deze leerling tot nu toe een tweetal
modules heeft afgerond. Consumeren op niveau Rood, Geld & rondkomen op niveau Blauw.
Op dit moment werkt deze leerling aan Productie & bedrijf op niveau Rood. Het rode
streepje geeft aan waar we nu zijn in de tijd. Deze leerling heeft nog tijd om de module af te
ronden.



In onderstaand voorbeeld zien we de voortgang van deze leerling voor het vak Wiskunde.
De vakdocent heeft een planning gemaakt voor de leerling. Op dit moment zou de leerling
aan trede 6 moeten werken. In het jaaroverzicht noemen we dit de tredepadreferentie. Je
ziet in het overzicht dat deze leerling de eerste drie treden van op niveau Rood heeft
afgerond. De leerling is kort geleden begonnen aan trede 4 en de streefdatum voor
afronding is begin mei. Hieruit kan je opmaken dat de leerling achterloopt op de planning. De
vakdocent, de coach en de leerling bespreken dit in het coachgesprek. Samen bekijken ze
wat ze kunnen doen om de achterstand in te lopen.



11. Rapport

In het tabblad Rapport vind je de vorderingen van jouw kind tot nu toe. Je kunt hier zien
welke tredes of modules zijn afgerond en beoordeeld en op welk niveau je kind het
periodedoel heeft afgerond.



12. Aanwezigheid

Als je op het tabblad aanwezigheid klikt, verschijnt het onderstaande overzicht. Hier kun je
de aanwezigheid zien van jouw kind.


