Volglijn
Onderwijs- en
leerlingvolgsysteem
Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
T: (030) 281 96 56
E: admin@bvs-schooladvies.nl
I: www.bvs-schooladvies.nl

Waarom doe ik, wat ik doe, zoals ik het doe? En hoe doen de leerlingen het?
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Voorbeeld van
een logboek
In het logboek ontwerp je je
periodes: je beschrijft waarom
je doet, wat je doet, zoals je het
doet.
Via het handelingsgericht
werken kunnen de leerlingen
in instructieniveaus ingedeeld
worden, die vervolgens zichtbaar
zijn in het logboek.
Bij je ontwerp kun je documenten
of afbeeldingen (bv. een foto van
een bordtekening) toevoegen.
Werk je samen met je collega’s
langer met Volglijn, dan bouw
je een databestand op met
voorbereidingen van periodes die
je kunt kopiëren.

Het is mogelijk
schooldocumenten,
die voor iedere gebruiker
toegankelijk zijn, op te slaan.
Voorbeeld van
de logboekdelen
In het logboek kun je naast
het ontwerpen van een gehele
periode ook je dagelijkse
onderwijs voorbereiden en daarop
terugblikken. Wanneer je met een
duo jouw klas onderwijs geeft,
is het logboekdeel dé plek om
je informatie voor de overdracht
voor elkaar te noteren want die
is vervolgens voor je collega
gemakkelijk terug te vinden. Ook
hier kunnen bijlagen toegevoegd
worden.

Kortom
Volglijn is een beveiligde webapplicatie die voldoet
aan de AVG en waarin scholen de logboeken
van periodes en/of vaklessen, evaluaties en
beoordelingen, didactisch groepsoverzichten,
OPP’s, handelingsplannen, gespreksverslagen,
getuigschriften, portfolio’s en toetsgegevens digitaal
kunnen opslaan. Vanaf iedere computer kun je als
gebruiker bij deze gegevens.

Voor meer informatie of een afspraak op
school voor een demonstratie van Volglijn
kun je contact opnemen met:
Jörgen Joosten
Adviseur/Specialist Volglijn
E j.joosten@bvs-schooladvies.nl
M (06) 13 53 93 09
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Volglijn

Wat kun je in Volglijn

Volglijn is het leerlingvolgsysteem van

In Volglijn kun je als leerkracht bijvoorbeeld je
voorbereidingen van periodes en/of vaklessen,
documenten en afbeeldingen met je collega’s
uitwisselen. Werk je in een duobaan, dan kan de
overdracht via Volglijn plaatsvinden. Omdat Volglijn
webbased is, kun je op ieder gewenst moment en
op elke computer met internet toegang krijgen tot
Volglijn.

BVS-schooladvies. Het is een volgsysteem
dat in eerste instantie is ontwikkeld voor
vrijescholen waarin veel mogelijk is, maar
waarin uiteraard keuzes gemaakt kunnen
worden voor wat betreft het gebruik ervan.
Het biedt enerzijds de mogelijkheid om het
onderwijsaanbod en leerplan van de school
per klas te registreren en daarnaast de
ontwikkeling van leerlingen zo te volgen
dat dit aansluit bij de uitgangspunten
van het vrijeschoolonderwijs. Het
volgsysteem kan uiteraard ook in het
reguliere (speciaal) basisonderwijs gebruikt
worden. Leerkrachten, intern begeleider
en schoolleiding kunnen alle leerlingen en
het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk
volgen.
Volglijn is sinds 2018 verbeterd; het
heeft een nieuwe opmaak gekregen en
is gebruiksvriendelijker geworden. Waar
vroeger veel ‘geklikt’ moest worden,
is het nu overzichtelijker en zijn zaken

In Volglijn kunnen onder andere de volgende zaken
vastgelegd worden:
• periodevoorbereidingen
• beoordelen/volgen van de leerdoelen
• didactisch groepsoverzicht
• handelingsplannen
• getuigschrift
Deze zaken vragen in aanvang een tijdsinvestering,
waarna je niet meer dan 20 minuten per dag hoeft te
besteden om de administratie van de klas op orde te
hebben.
De leerdoelen, de vorderingen, de stimulerende/
belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften
van de leerlingen kunnen zeer overzichtelijk
bijgehouden en in kaart gebracht worden. Wanneer je
je observaties en bevindingen op gezette momenten
bijhoudt, dan kun je op ieder willekeurig moment
de vorderingen van de leerlingen in rapporten
oproepen. Ook is er de mogelijkheid om aan het
eind van het schooljaar met één druk op de knop de
getuigschriften uit Volglijn te halen, mits je natuurlijk
de gegevens hebt ingevoerd gedurende het schooljaar.

samengevoegd.

Implementatie en scholing

Voorbeeld van een handelingsplan

Onze ICT verzorgt de technische implementatie van
het systeem op school. Vervolgens scholen we in drie
of meer dagdelen alle medewerkers van de school,
die met Volglijn gaan werken, in het gebruik van
Volglijn. Scholing in bijvoorbeeld de toepassing van
het getuigschrift, het vormgeven van een leerlijn of
het portfolio, bieden we apart aan. Daarnaast scholen
we één of meer medewerkers van de school tot
kerngebruiker. Dit is één cursusdag waarin zij inzicht
krijgen in wat voor leerkrachten ‘achter de schermen’
blijft. Er zijn veel mogelijkheden binnen Volglijn en
vooraf of tijdens de implementatie kunnen we met
de schoolleiding of met de gebruikers bepalen welke
onderdelen gebruikt worden.
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Ervaring
Van een vrijeschool
uit het midden van het land:

“Onze school was aan de beurt voor een onderwijsinspectie. De inspecteurs
waren twee dagen bij ons op school en hebben de volgende standaarden
onderzocht: Aanbod, Zicht op ontwikkeling en Veiligheid.
Eén standaard werd beoordeeld met het predicaat ‘goed’ en daarmee een
voorbeeld voor anderen: Zicht op ontwikkeling. Men was onder de indruk van
hoe wij onze leerlingen zien en volgen en dat we een aanbod hebben dat goed
afgestemd is op de onderwijsbehoeften. We kregen een compliment over wat
wij in ons dagelijkse onderwijs doen en hoe dat nagenoeg één op één terug
te vinden is in ons volgsysteem Volglijn. Eén van de inspecteurs gaf ons, na
voor een deel aanwezig te zijn geweest bij een RT-les en later in Volglijn het
handelingsplan te hebben bekeken, een compliment: “Wat in Volglijn staat
sluit naadloos aan op de praktijk. En zelfs zo, dat ook willekeurig ieder ander
precies weet wat hij/zij kan doen zonder dit kind te kennen.”

Voorbeeld van de leerlijnen
Er kunnen aan een logboek periodedoelen of kijkwijzers uit de leerlijnen gekoppeld worden. Bij een aantal doelen worden ook referentieniveaus
(RK) aangehaald. Wanneer je met je muis over een bestaand doel gaat, of als je op het referentiekader klikt, verschijnt het aanbod dat bij dat doel
hoort. Je kunt ook als leerkracht of als school je eigen doelen bedenken en toevoegen.

Voorbeeld van het beoordelen van de gekoppelde doelen
De periodedoelen of kijkwijzers die gekoppeld zijn aan een logboek of vakgebied kunnen beoordeeld worden waardoor de ontwikkeling en groei, of
stagnatie, van leerlingen goed te volgen zijn.

We werden ook over een tweetal kinderen, die een OPP hebben, uitgebreid
doorgevraagd en konden in Volglijn heel goed laten zien welk traject deze
kinderen bij ons op school al gevolgd hebben.
Ook lieten we zien hoe we in het verleden ons getuigschrift maakten en hoe
we dat dit jaar gaan doen. Voorheen gebruikten we de logboekbeoordelingen
en onderwijsbehoeften uit het didactisch groepsoverzicht naast ons algemeen
beeld van het kind om ouders van de ontwikkeling van hun kind op de hoogte
te stellen. Nu zijn we overgegaan op de getuigschrift-toepassing die in
Volglijn zit en dat zien wij heel erg als een verbetering.”
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Op deze plek komt
het logo van uw school.

Voor een overzicht van de kosten van Volglijn, dat
wil zeggen van de installatie, de implementatie bij
de gebruikers, de kerngebruikersopleiding en het
abonnement, kun je contact opnemen met BVSschooladvies.

Kerngebruiker

Voorbeeld van
een getuigschrift

Het is noodzakelijk om bij gebruik van Volglijn te
zorgen dat er op school één of meer kerngebruikers
zijn. De kerngebruiker is een medewerker van school
(leerkracht, IB-er, administratieve kracht) die voor alle
andere Volglijngebruikers als vraagbaak fungeert.
De kerngebruiker kent de rollen en de functies
binnen de applicatie, kent de volgorde van stappen
binnen een proces en heeft kennis en inzicht in de
belangrijkste functies van Volglijn. De kerngebruiker
kan bijvoorbeeld instellingen wijzigen en doelen
toekennen.
Alleen de kerngebruiker kan vragen aan de
helpdesk stellen en is in staat andere gebruikers te
ondersteunen. Scholen met actieve kerngebruikers
werken het meest effectief met Volglijn.

Netwerk
BVS-schooladvies faciliteert een Netwerk Volglijn
Kerngebruikers. In één of meer dagdelen per
schooljaar komen de kerngebruikers van verschillende
scholen bij elkaar en in deze bijeenkomsten staan we
stil bij de nieuwe ontwikkelingen in Volglijn en gaan
we in op specifieke vragen, eventuele problemen en
behoeften. De kerngebruiker kan vervolgens zijn/haar
collega’s op school nog beter ondersteunen in het
gebruik van Volglijn. De input die uit het netwerk naar
voren komt, gebruikt BVS-schooladvies om Volglijn
verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de
behoefte van de (kern)gebruiker.

Achterliggende techniek
Volglijn:
• is webbased en daarmee beschikbaar op iedere
computer met internetaansluiting.
• is beveiligd met inlogcodes en te bereiken via een
beveiligde verbinding (https://www.volglijn.nl).
Back-ups vinden dagelijks plaats.
• voldoet aan AVG.
• is modulair van opbouw; iedere school bepaalt zelf
welke onderdelen worden gebruikt en welke doelen
worden gevolgd.
• bevat door BVS-schooladvies gedefinieerde
periodedoelen en kijkwijzers (veelal met
waarnemingskaders).
• heeft een koppeling met het CITO-LVS, waardoor
toetsresultaten automatisch kunnen worden
overgezet in Volglijn. We verwachten binnenkort ook
een dergelijke koppeling te krijgen met BOOM.
Volglijn heeft vooralsnog geen koppeling met BRON,
waardoor uitwisseling met andere organisaties niet
mogelijk is. Dat betekent dat er voor dat deel van de
leerlingadministratie nog een ander programma nodig
is.

6

7

Voorbeeld van de
leerlingkaart
In de leerlingkaart zijn alle
getoetste vorderingen van
een leerling terug te vinden
in grafieken, maar ook
de beschrijvingen uit het
groepsoverzicht.

Voorbeeld van
het didactisch
groepsoverzicht
In het kader van het
handelingsgericht werken
kan een groepsoverzicht
gemaakt worden met daarin
beschrijvingen van iedere leerling
(stimulerende en belemmerende
factoren, onderwijsbehoeften en
instructieniveaus).
De instructieniveaus worden
automatisch geclusterd zodat
er groepsplannen voor taal,
rekenen en werkhouding/sociaal
emotioneel/motoriek/kunstzinnig
gemaakt kunnen worden.

