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Welkom
Dit is de technische handleiding voor het werken met KIJK! In de BSO.
Deze handleiding is zowel bedoeld voor beheerders als voor pedagogische medewerkers die werken
met KIJK! In de BSO.
Je kunt in de inhoudsopgave zien in welk deel je het beste kunt beginnen.
Om de achterliggende werkwijze goed in de vingers te krijgen kun je de training volgen: KIJK! In de
BSO. Meer informatie over de inhoud, duur en kosten van de training vind je op KIJK! in de BSO -

Bazalt

Veel plezier in het werken met KIJK! In de BSO.

2

© Bazalt 2021

Inhoudsopgave
Welkom .................................................................................................................................................. 2
Deel 1: Beheerder ................................................................................................................................ 5
Inloggen en Uitloggen ....................................................................................................................... 6
Login ............................................................................................................................................... 6
Uitloggen........................................................................................................................................ 9
Inrichting van KIJK! In de BSO....................................................................................................... 10
Stap 1: Gebruikers toevoegen .................................................................................................. 11
Een nieuwe gebruiker toevoegen ........................................................................................ 11
Gebruiker koppelen vanuit een andere locatie ................................................................ 13
Stap 2: Kinderen toevoegen ..................................................................................................... 15
Stap 3: Instellingen .................................................................................................................... 17
Deel 2: Beheerfuncties ...................................................................................................................... 18
Gebruikers overzicht ...................................................................................................................... 19
Gebruikers bewerken.................................................................................................................... 19
Gebruikers verwijderen ............................................................................................................ 20
Gebruiker koppelen ................................................................................................................... 20
Kinderen overzicht.......................................................................................................................... 21
Kind toevoegen ........................................................................................................................... 21
Kind bewerken ............................................................................................................................ 21
Kind verwijderen ........................................................................................................................ 22
Kind archiveren .......................................................................................................................... 22
Kind verhuizen ............................................................................................................................ 23
Kind Archief ..................................................................................................................................... 25
Terughalen uit archief............................................................................................................... 25
Bulk archiveren ........................................................................................................................... 25
Bulk verwijderen ........................................................................................................................ 26
Kind verhuisoverzicht ..................................................................................................................... 27
Te ontvangen kinderen ............................................................................................................. 27
Te verhuizen kinderen............................................................................................................... 27
Verhuisde kinderen ....................................................................................................................... 28
Registratie bewerken ..................................................................................................................... 29
Registratie verwijderen ............................................................................................................ 30
Registratie heropenen ............................................................................................................... 31
Afsluitdatum aanpassen ............................................................................................................ 31
3

© Bazalt 2021

Instellingen ....................................................................................................................................... 32
Algemeen ..................................................................................................................................... 32
Rapportage .................................................................................................................................. 32
Afgeschermde toegang activeren ............................................................................................ 33
Tweestapsverificatie ................................................................................................................. 33
Licentie(s).................................................................................................................................... 38
Externe koppeling ...................................................................................................................... 38
Tweestapsverificatie ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Instellen eerste keer.................................................................................................................. 34
Opnieuw instellen ...................................................................................................................... 34
Aanwezigheid instellen .................................................................................................................. 39
Gegevens .......................................................................................................................................... 39
Documentatie .................................................................................................................................. 40
Deel 3: Gebruiker ............................................................................................................................... 41
Invoer/Registreren .......................................................................................................................... 41
Invoer door PM’er ......................................................................................................................... 41
Betrokkenheid ......................................................................................................................... 42
Risicofactoren ......................................................................................................................... 42
Interpersoonlijke ontwikkeling ............................................................................................ 43
Registratie Afsluiten .............................................................................................................. 44
Invoer door kind ........................................................................................................................ 44
Rapportage ....................................................................................................................................... 46
Signalering individueel .................................................................................................................. 46
Signalering groep .......................................................................................................................... 47
Kindlijst............................................................................................................................................. 48

4

© Bazalt 2021

Deel 1: Beheerder
Je bent de beheerder van KIJK! In de BSO. Daarmee heb je een aantal verantwoordelijkheden op je
genomen rondom het gegevensbeheer. In dit deel van de handleiding wordt aangegeven waar de
beheerfuncties zitten en hoe je daarmee kunt werken.

Belangrijke punten:
• Per licentie kunnen maximaal 3 beheerders worden aangesteld. Zo voorkomen we dat te
veel gebruikers ook gegevens van kinderen kunnen bewerken.
• Iedere gebruiker moet een eigen account hebben. Dit moet een bestaand en werkend emailadres zijn. Beheerders dienen een e-mailadres van de organisatie te gebruiken. Gmail,
Hotmail etc. mogen niet gebruikt worden.
• Gebruikers die ook al zijn gekoppeld aan een andere locatie kunnen ook aan jouw locatie
gekoppeld worden onder dezelfde inloggegevens, ze hebben geen apart account nodig.

KIJK! In de BSO is voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt, en toch kan het zijn dat je nog
vragen hebt.
Heb je technische vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de helpdesk:
Telefoon: 088 - 55 70 555
Email: kijk@estrategy.nl

Heb je vragen over je abonnement of over scholingsmogelijkheden, neem dan contact op met
Bazalt:
Telefoon: 088 557 05 00
Email: info@bazalt.nl
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Inloggen en Uitloggen
•
•

•

Open je browser
Type in de adresbalk
kijkindebso.nl of
demo.kijkindebso.nl
indien je gebruik maakt
van de demoversie.
Je bent nu op de
pagina van KIJK! In de
BSO.

TIP:
Voeg de pagina toe aan je
favorieten, zodat je
voortaan snel op de
inlogpagina bent.

Login
Inloggen doe je door middel van de combinatie van (werkend) e-mailadres en wachtwoord op de
login pagina. Na 3 foutieve inlogpogingen wordt een account geblokkeerd. Een gebruiker wordt
automatisch uitgelogd nadat de sessie is verlopen, dit is na 30 minuten van inactiviteit. Gebruik van
meerdere tabbladen is niet mogelijk, evenals het gelijktijdig inloggen op verschillende devices
onder hetzelfde account.
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•

•
•

•

Vul je e-mailadres en
wachtwoord in dat je hebt
ingevuld bij het aanvragen van
de licentie (of die je hebt
gekregen van een andere
beheerder op jouw locatie).
Klik op Inloggen.
Als je je wachtwoord vergeten
bent klik je op:
“Wachtwoord vergeten?” en
vul je jouw e-mailadres in.
Je ontvang een email door op
de link in deze mail te klikken,
kom je terug in KIJK! in de BSO
en kun je een nieuw
wachtwoord instellen. Dit
wachtwoord mag niet gebruikt
zijn in de afgelopen 12
maanden.

Je wachtwoord moet je om de 3
maanden vernieuwen. Wanneer je
inlogt en het wachtwoord moet
veranderd worden, komt dit
automatisch in beeld. Het nieuwe
wachtwoord mag niet eerder zijn
gebruikt in de afgelopen 12
maanden.
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Dit is het hoofdscherm van
KIJK! In de BSO voor jou als
beheerder.
•

In het menu aan de
linkerkant vind je de
verschillende onderdelen.
Op dit scherm zie je
meldingen,
nieuwsberichten en tips
terug.

•

Je beschikt over de volgende
menu’s:
• Invoer
• Rapportage
• Beheer
• Documentatie

De helpfunctie van KIJK! in
de BSO vind je onder het
vraagteken.
•
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Je vindt dit vraagteken
op ieder scherm. Je leest
daar de toelichting
specifiek bij dat scherm.

Uitloggen

Als je klaar bent in KIJK! In
de BSO log je uit met de
knop
•
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Log altijd uit wanneer je
klaar bent, je werkt met
privacygevoelige
gegevens.

Inrichting van KIJK! In de BSO
In dit hoofdstuk vind je de instructies hoe je KIJK! In de BSO inricht voor het eerste gebruik.
Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
1. Stap 1 Handmatig gebruikers toevoegen.
2. Stap 2 Handmatig kinderen toevoegen.
3. Stap 3 Instellingen.
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Stap 1: Gebruikers toevoegen
Om gebruik te kunnen maken van KIJK! in de BSO is het belangrijk om te beginnen met het
toevoegen van gebruikers. Op deze manier kan elke gebruiker zelf inloggen met zijn of haar eigen
account. Hieronder zie je de uitleg van alle stappen die je dient te volgen om een gebruiker te
kunnen toevoegen.
Je kunt op 2 manieren gebruikers toevoegen aan de locatie:
1. Een nieuwe gebruiker toevoegen.
2. Een bestaande gebruiker koppelen aan de locatie, die bijvoorbeeld op een andere locatie werkt
met KIJK! In de BSO.

Binnen KIJK! In de BSO bestaan de volgende typen gebruikers:
•

•

•
•
•

Beheerder: heeft de toegang tot alle beheer onderdelen en is verantwoordelijk voor het
inrichten. Indien gekoppeld aan een kind kan een beheerder ook registraties invoeren. Er
zijn maximaal 3 beheerders per locatie toegestaan.
Adviseur: dit is de rol voor Bazalt trainers. Deze kunnen gekoppeld worden aan een of
meerdere organisaties en hebben dezelfde rechten als een beheerder, alleen wordt deze
niet meegeteld in het maximaal aantal beheerders per locatie.
PM’er: kan registratie invullen, afsluiten en beschikbaar stellen aan een kind om in te
vullen.
Manager: rapportage inzien.
Directie/IB: kan rapportage inzien.

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Je gaat naar Beheer
en klikt op
Gebruikers. Je komt
op het overzicht van
de gebruikers van
jouw locatie.
•
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Je klikt op
toevoegen om
een gebruiker
toe te voegen.

Voer de gegevens in van de nieuwe
gebruiker.
•

•

•

•
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Alle velden met een rood
sterretje zijn verplicht.
Het e-mailadres moet een
uniek en werkend adres
zijn.
Selecteer het type
o Beheerder
o Directie/IB
o PM’er
o Adviseur
o Manager
Het wachtwoord moet aan
de bepaalde criteria
voldoen klik hiervoor op
het vraagtekentje om de
criteria te zien.
Klik op ‘Opslaan’

Gebruiker koppelen vanuit een andere locatie
Regelmatig werken medewerkers op meerdere locaties. Je kunt hen direct als gebruiker koppelen
aan je locatie en hoeft niet opnieuw alle gegevens in te voeren. De gebruiker hoeft maar één emailadres en wachtwoord te gebruiken om toch voor alle kinderen/kinderen van verschillende
locaties in KIJK! In de BSO te kunnen werken. Na het inloggen krijgt de gebruiker de keuze voor
welke locatie hij/zij wil werken. Bij het koppelen geef je op welk type de gebruiker op jouw
locatie krijgt.

Je gaat naar Beheer
en klikt op
Gebruikers. Je komt
op het overzicht van
de gebruikers op jouw
locatie.
•
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Je klikt op
Gebruiker
koppelen om
een gebruiker
toe te voegen.

•

Vul het emailadres in
waaronder de
gebruiker al
bekend is in het
systeem.

•

Klik op Zoek
gebruiker.

•

Controleer de
naam van de
gebruiker en
selecteer een
gebruiker type.

•

Klik vervolgens op
Koppel gebruiker om
de gebruiker te
koppelen aan deze
locatie.

Hierna verschijnt de
gekoppelde gebruiker in het
overzicht.
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Stap 2: Kinderen toevoegen
Om te beginnen voeg je alle kinderen toe, zodat je registraties kunt invoeren.
Je gaat naar Beheer > Kinderen.

Je komt op het
overzicht van de
kinderen die
toegevoegd zijn.
•

Je klikt op
toevoegen om
nieuwe kinderen
toe te voegen.

Je bent nu in het scherm:
Kinderen Toevoegen.
•
•

•
•

15

© Bazalt 2021

Vul alle velden in om
een kind toe te voegen.
Alle velden met een
rood sterretje zijn
verplicht om in te
vullen.
Belangrijk om het juiste
groepjaar te kiezen voor
de leerling.
Klik vervolgens op
Opslaan.

Na het opslaan kom je op het
volgende scherm. Je bent nu in
het scherm: Kinderen:
Bewerken.
•
•

•
•

•
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Dagdeel: je vinkt hier
aan welk dagdeel het
kind op de BSO is.
Gebruikers: je kan
hier een gebruiker
selecteren en deze
koppelen aan het kind
en/of aangeven dat
het de mentor is van
het kind, door het aan
te vinken.
Vervolgens klik je op
Koppelen.
Om de gebruiker te
ontkoppelen van het
kind selecteer je de
gebruiker en klik je
Ontkoppelen.
Let op! Elk schooljaar
moet dit ingesteld
worden.

Stap 3: Instellingen

Onder beheer kun je
instellingen vinden. Daar kun
je de volgende instellingen
aanpassen:
• Algemeen: Waarop je
de algemene gegevens
kan terugzien of
aanpassen.
• Rapportage
• Afgeschermde toegang
• Tweestapsverificatie
• Licentie(s)
• Externe koppeling
Zie Deel 2: BeheerfunctiesInstellingen voor de
instructies van instellingen.
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Deel 2: Beheerfuncties
Onder beheer vind je de volgende menu items.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gebruikers overzicht
In deze instructie wordt aangegeven hoe je gebruikers aan KIJK! In de BSO kunt toevoegen,
bewerken verwijderen of koppelen. Je kunt zoveel gebruikers toevoegen als je wilt.

-

Gebruikers toevoegen (Deel 1 Stap 1: Gebruikers toevoegen” voor de instructies)
Gebruikers bewerken
Gebruikers verwijderen
Gebruikers koppelen

Gebruikers bewerken

Je gaat naar Beheer en
klikt op Gebruikers. Je
komt op het overzicht
van de gebruikers van
jouw locatie.
•
•

Selecteer de
gebruiker door
erop te klikken.
Je klikt
vervolgens op
Bewerken om de
gegevens van de
gebruiker aan te
passen.

Je komt dan op de pagina
Gebruikers: Bewerken. Je
kunt hier je aanpassingen
doen en klikt vervolgens
op Opslaan.
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Gebruikers verwijderen
Wanneer een gebruiker geen gebruik meer zal maken van KIJK! In de BSO is het handig om deze
gebruiker te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat alles overzichtelijk blijft.

Je gaat naar Beheer
en klikt op
Gebruikers. Je komt
op het overzicht van
de gebruikers van
jouw locatie.
• Selecteer de
gebruiker door
erop te
klikken.
• Je klikt op
Verwijderen
om het
account te
verwijderen
van deze
locatie.

Gebruiker koppelen
Deze optie gebruik je wanneer je een gebruiker wil toevoegen aan jouw locatie en deze gebruiker
al op een andere locatie werkzaam is met KIJK! In de BSO.
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Kinderen overzicht
Op Kinderen: Overzicht pagina kun je gebruik maken van de volgende opties:
-

Kind
Kind
Kind
Kind
Kind

toevoegen
bewerken
verwijderen
archiveren (uit archief halen)
verhuizen

Kind toevoegen
Het kan natuurlijk voorkomen dan er halverwege het jaar een kindje bij komt en je deze moet
toevoegen om te kunnen registreren. De instructies om een kind toe te voegen kun je vinden in
“Deel 1: stap 2 Kind toevoegen”.

Kind bewerken
Wanneer een kind bijvoorbeeld van dagdeel verandert of een andere mentor krijgt etc. is het
mogelijk om dit aan te passen.

Je gaat naar Beheer >
Kinderen.
•

Je klikt op
toevoegen om
nieuwe kinderen
toe te voegen.

Wanneer je op Bewerken hebt
geklikt kom je op deze pagina.
Wat je eerder hebt ingevuld
kun je op deze pagina
aanpassen.
Om de gekoppelde gebruiker
aan te passen:
• Selecteer je de
gebruiker en klik je op
Koppelen of
Ontkoppelen.
• Wanneer je een
dagdeel hebt
gewijzigd of Algemene
informatie dien je op
Opslaan te klikken.
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Kind verwijderen
Wanneer een kind niet meer langer op de BSO zit en niet verhuisd hoeft te worden, kun je deze ook
verwijderen uit het kind overzicht. Dit doe je op het moment dat je zeker weet dat alle gegevens
verwijderd moeten worden. Anders dien je het kind te archiveren.

Je gaat naar Beheer >
Kinderen.
•

•

Selecteer het kind
dat je wil
verwijderen en
klik vervolgens op
de knop
Verwijderen.
Vervolgens komt
er nog een pop-up
waarin je kan
bevestigen dat je
het kind wilt
verwijderen.

Kind archiveren
Je kan een kind archiveren wanneer het kind niet meer op de BSO zit. Zorg ervoor dat alle
gemaakte registraties zijn afgesloten anders worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Je gaat naar Beheer >
Kinderen.
•

Selecteer het kind
dat je wil
archiveren.

Je kunt 1 kind per
keer archiveren. Voor
Bulk archiveren zie
“Kind archief”
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Wanneer je op archiveren
klikt krijg je een pop-up.
Hierop kan je bevestigen
er zeker van te zijn dat
je het kind wil archiveren
en de gegevens op de
ingevulde datum worden
verwijderd. Standaard is
dit de theoretische
datum waarop het kind
de basisschool uiterlijk
zal verlaten.
Kind verhuizen
Wanneer een kind naar een andere BSO verhuist waar ook met KIJK! In de BSO wordt gewerkt, is
het mogelijk om de gegevens van het kind via het systeem te verhuizen. Hiermee worden de
registraties die jullie hebben gemaakt op de andere locatie inzichtelijk.

Je gaat naar Beheer >
Kinderen.
•

•

23

© Bazalt 2021

Selecteer het kind
dat je wil
verhuizen door
erop te klikken.
Klik vervolgens op
de knop
Verhuizen.

Je komt op de pagina
Kinderen: Verhuizen waar je
de locatie kan zoeken waar
het kind naartoe verhuisd
moet worden.
• Klik op de locatie
waar het kind
naartoe verhuist
moet worden.
• Vervolgens kom je
op de pagina waar je
aangeeft wanneer
de gegevens op de
huidige locatie
verwijderd moeten
worden.
• Klik op Verstuur
verhuis verzoek om
te verzenden.

24

© Bazalt 2021

Kind Archief
Hier kun je kinderen terughalen uit het archief, als bulk archiveren of gearchiveerde kinderen in
bulk te verwijderen.

Terughalen uit archief
•

Selecteer het
kind/kinderen dat je
wilt terughalen uit het
archief, door het aan
te vinken.
Klik vervolgens op
Terughalen uit
archief.

•

Bulk archiveren
•

•

•
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Selecteer de
kinderen die je wilt
archiveren, door
deze aan te vinken.
Daarbij geef je ook
aan wanneer alle
gegevens worden
verwijderd.
Vervolgens klik je op
Archiveren om de
selectie te
archiveren.

Bulk verwijderen

Wanneer je meer kinderen
tegelijk wilt verwijderen, doe
je dat onder het tabje Bulk
verwijderen.
• Je selecteert de
kinderen die je uit
KIJK! In de BSO wilt
verwijderen, door deze
aan te vinken.
• Klik vervolgens op
Verwijderen en alle
geselecteerde kinderen
worden verwijderd.
Let op! De kinderen zijn nu
definitief verwijderd.
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Kind verhuisoverzicht
Te ontvangen kinderen
Indien een kind naar je school komt, kunnen de KIJK! in de BSO gegevens mee verhuisd worden. In
het tabje 'te ontvangen kinderen' vind je een overzicht met kinderen die klaar staan om verhuisd te
worden naar jouw locatie.

Klik in het menu op
Beheer en klik op Kind
verhuisoverzicht.

Op dit tabblad zie je het
overzicht van de kinderen
die naar jouw locatie
worden verhuisd,
waarvoor je het
verhuisverzoek dient te
accepteren of te
weigeren.
• Klik op de naam
het kind in het
overzicht. En klik
vervolgens op
Accepteren of
Weigeren.

Te verhuizen kinderen

Als je zelf een verhuisverzoek hebt ingediend voor een kind, kun je deze terugvinden in het tabje “Te
verhuizen kinderen”. Zolang de ontvangen locatie het kind nog niet geaccepteerd heeft, blijft het
kind in dit overzicht staan.
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Door op de naam van het
kind te klikken en
vervolgens op de knop
Terugdraaien trek je het
verzoek in.

Verhuisde kinderen
Alle verhuisde kinderen zijn in dit overzicht terug te zien. Het overzicht toont het kind, de
geboortedatum, de locatie waar het kind naar toe is verhuisd en de dag waarop de data verwijderd
wordt van de huidige/versturende locatie.
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Registratie bewerken
Dit is het overzicht waar je registraties kan bewerken. Deze kun je verwijderen, heropenen of de
afsluitdatum van aanpassen.

Je gaat naar Beheer >
Registratie bewerken.
Je kunt op Registratie
bewerken: Overzicht
pagina de registratie:
• Verwijderen
• Heropenen
• Afsluitdatum
aanpassen.
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Registratie verwijderen
Bedenk goed of je de registratie wil heropenen om deze aan te passen of volledig wil verwijderen.

Je kunt de registratie zoeken
op naam, afsluitdatum of door
een lijst type te selecteren.
•

•

•
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Vervolgens selecteer
je een registratie van
een kind door erop te
klikken en klik je
vervolgens op
Verwijderen.
Je krijgt een pop-up
in beeld waarin je
bevestigt dat je zeker
weet de registratie te
willen verwijderen.
De gehele registratie
is nu weg en niet
meer terug te halen.

Registratie heropenen
Je heropent een registratie op het moment dat je iets wil wijzigen binnen een registratie die al
afgesloten is.

•

•

Selecteer de
registratie van het
kind dat je wil
heropenen door erop
te klikken.
Vervolgens klik je op
de knop Heropenen.

Wanneer de registratie
succesvol is heropend, zie je
dit als bevestigingstekst in
beeld komen bovenin het
overzicht.

Afsluitdatum aanpassen
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat van meer kinderen de registratie op een andere dag is
afgesloten. En je van een groep het allemaal op 1 datum wil hebben geregistreerd, dan is het
mogelijk om de datum van de registratie aan te passen.

•

•
•
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Selecteer de registratie
waarvan je de datum wil
aanpassen door erop te
klikken en klik vervolgens op
Afsluitdatum aanpassen.
Klik op het kalender
icoontje om de gewenste
datum te selecteren.
Klik op Opslaan om de
wijziging te bevestigen.

Instellingen
Onder dit tabje kun je de instellingen aanpassen voor het eerste gebruik en/of later de instellingen
bewerken.

Algemeen
Je kunt op de algemeen
pagina de gegevens
bewerken of aanpassen
indien nodig. Wanneer de
wijziging is aangebracht
klik je op Opslaan. Initieel
komen deze gegevens mee
uit de licentie aanvraag.
“Naam locatie” kun je
niet zelf wijzigen,
hiervoor kun je een mail
sturen Bazalt.

Rapportage
Onder het tabblad rapportage
kun je aangeven hoe de
volgorde van de kinderen
standaard wordt weergegeven.
Je kunt hier ook het logo van
de locatie uploaden, dit logo
komt terug in de kop van de
rapportages. Alleen JPG of
PNG-afbeeldingen zijn
toegestaan.
Om de instelling te bevestigen
klik je op Opslaan.
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Afgeschermde toegang activeren
Indien je afgeschermde toegang
wil activeren, zet je een vink
achter de optie “activeer
afgeschermde toegang”.
Vervolgens moet je minimaal één
IP-adres invoeren, door op
Toevoegen te klikken.
• Voeg het IP-adres in.
• Klik vervolgens op Opslaan.
• Vanaf nu kun je alleen
op/vanaf de ingevoerde IPadressen inloggen.
• Door op verwijderen te
klikken, kun het IP-adres
verwijderen.

Tweestapsverificatie
Door de
tweestapsverificatie
in te stellen kun je
KIJK! In de BSO nog
veiliger maken. Zie
tweestapsverificatie
voor volledige
uitleg.
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Als de tweestapsverificatie is ingesteld, dien je in het vervolg na het inloggen de verificatiecode in
te vullen die je op je gekozen apparaat kan opvragen. Deze code hoeft maar 1 keer per dag
ingevuld te worden.
Wanneer je de tweestapsverificatie opnieuw wil instellen bijvoorbeeld bij het gebruik van een
nieuwe telefoon kun je de stappen volgen “Tweestapsverificatie opnieuw instellen”.

Instellen eerste keer
Op deze pagina kies je voor
wie je de
tweestapsverificatie wil
instellen.
• Niemand
• Beheerder/Adviseur
• Iedereen
Ga dan verder bij stap 1
van tweestapsverificatie
instellen.

Opnieuw instellen
Dit doe je op de inlogpagina.
Wanneer je jouw
gebruikersnaam en wachtwoord
hebt ingevuld kom je op deze
pagina terecht. Je dient op
“Opnieuw instellen” te klikken
om de tweestapsverificatie
opnieuw in te stellen. Er wordt
een mail met een code naar je
toe verzonden.
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Opnieuw instellen: Code uit
mail invoeren
De code die je in je mail hebt
ontvangen, voer je in op dit
scherm. Klik op Opnieuw
instellen.

000 000

Geef aan voor welk
apparaat je de
tweestapsverificatie wil
installeren, door op Start
hier te klikken.
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Stap 1
Verificatie App installeren
• Installeer Google
Authenticator op je
smartphone. Wanneer
je dit hebt gedaan
klik op volgende.

Stap 2
Verificatie code invoeren. Volg
de stappen die op het scherm
zijn weergegeven.
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Stap 3
Je hebt nu alle stappen
doorlopen en kunt op Doorgaan
klikken. In het vervolg dien je na
het inloggen de
tweestapsverificatie code in te
voeren.
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Licentie(s)
In het tabje ‘Licenties’
zijn de diverse licenties
en hun looptijd in te
zien.
Opzegging
Is ook terug te vinden
onder het tabje
licentie(s). Onder het
kopje opzegging is het
mogelijk om je licentie
of onderdeel op te
zeggen.

Externe koppeling
Je kunt hier de LAS
KOVNet kiezen om de
kinderen automatisch te
synchroniseren in KIJK! in
de BSO.
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Aanwezigheid instellen
Wanneer je in een keer wil controleren of de aanwezigheid van de kinderen is ingevuld, kun je dat
doen via Beheer > Aanwezigheid instellen.

Wanneer je de optie
“toon alle kinderen
waarbij de
aanwezigheid nog
niet is ingesteld”
niet aanvinkt, krijg
je een overzicht van
alle kinderen. Ook
waarvan de
aanwezigheid wel is
ingesteld.

Wanneer je “toon
alle kinderen
waarbij de
aanwezigheid nog
niet is ingesteld”
aanvinkt, zie je
enkel de kinderen
waarvan de
aanwezigheid nog
niet is ingesteld.
Vink de dagdelen
aan en klik op
opslaan.

Gegevens
Je ziet hier een overzicht van enkele technische gegevens en de module(s) waar je school of
peuterspeelzaal gebruik van maakt, tevens kun je inzien wie de gebruikersovereenkomst
ondertekend heeft en wat de datum van ondertekenen is.
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Documentatie
Onder documentatie kun je werkmaterialen terugvinden zoals de handleiding en andere
ondersteunende KIJK! In de BSO-documenten.
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Deel 3: Gebruiker
Inloggen en Uitloggen
Zie Deel 1: beheerder.

Invoer/Registreren
Invoer door PM’er
Wanneer je wil registreren ga ja naar Invoer > Invoer door PM’er.

•
•

Je klikt op invoer door
PM’er.
Je komt op de pagina
waar je een selectie
gaat maken voor welk
kind je gaat
registreren.

Afhankelijk van de lijst die je selecteert worden de bijbehorende onderdelen getoond die je kunt
invullen. Er zijn lijsten voor “4-7 jarigen” en “groep 3-8”. Je dient alleen de verplichte onderdelen
te hebben ingevoerd om het af te kunnen sluiten. Het tabblad afsluiten verschijnt op het moment
dat je iets hebt opgeslagen.

Je maakt hier een keuze
voor wie je gaat
registreren door de
volgende selecties aan
te geven:
• Hoe je gekoppeld
bent.
• Welk dagdeel het
kind op de BSO is.
• Je selecteert het
kind die je wil
registreren.
• En je selecteert
welke lijst.
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Je vult hier alles in om te
registreren en klikt op
opslaan.
Betrokkenheid
Hier kun je het balkje
verschuiven hoe betrokken
het kind is. Daarbij kun je
in het opmerkingenveld
een opmerking typen en
klik op opslaan.

Risicofactoren
Je vinkt aan wat van
toepassing is. Daarbij type
je een opmerking indien
nodig en klik op opslaan.
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Interpersoonlijke ontwikkeling
Hierbij zijn alle dikgedrukte regels
verplicht om in te vullen. Klik
vervolgens op Opslaan om dit
onderdeel af te ronden.

LET OP! Wanneer je iets wijzigt in een tab moet je altijd op Opslaan klikken voordat je naar een
ander tabblad gaat.
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Registratie
Afsluiten
Op deze pagina
sluit je de
registratie af
door een
afsluitdatum te
kiezen en
vervolgens op
Afsluiten te
klikken.
Wanneer de
registratie
succesvol is
afgesloten krijg
je hier melding
van dat een
aantal seconden
in beeld
verschijnt.

Invoer door kind
De PM’er zet de registratie dat door het kind zelf wordt ingevoerd klaar.

De PM’er zet de registratie
wat door het kind wordt
ingevoerd klaar door op
Invoer door Kind te klikken.
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Hier selecteer je het kind
die de registratie gaat
invullen en klikt vervolgens
op Zet klaar.
De PM’er wordt nu uitgelogd
en komt op het
registratiescherm van het
kind.

Het kind kan zelf registreren
en op opslaan klikken
wanneer alles is ingevuld.
Zodra het kind op Opslaan
heeft geklikt krijgt hij/zij
een melding te zien dat de
registratie klaar is.
De gebruiker is uitgelogd en
zal opnieuw moeten inloggen
om de resultaten te kunnen
inzien.
Tip: klik het logo om direct
naar de inlogpagina te gaan.
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Rapportage
Onder rapportage zijn 3 verschillende onderdelen te vinden. De resultaten van de ingevulde
registraties door de PM’er en de invoer van het kind.
•
•
•

Signalering individueel: zijn de individuele resultaten te zien welke door de PM’er zijn
ingevoerd.
Signalering groep: Zijn de resultaten van kinderen in een groep, welke door de PM’er zijn
ingevoerd.
Kindlijst: zijn de individuele resultaten te zien welke door de kinderen zijn ingevoerd.

Signalering individueel
Om een signaleringslijst
individueel op te vragen, klik
je op Signalering individueel.

•

•
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Je klikt op het
schooljaar waarin je
de lijst zoekt en
vervolgens selecteer
je een lijst.
Je krijgt een
overzicht van alle
kinderen die een
afgesloten registratie
hebben gekoppeld
aan deze lijst.

Je selecteert alle kinderen die
je op de Signaleringslijst
individueel wil tonen.
• Sorteer op leeftijd,
voor- of achternaam.
• Geef aan, aan wie het
kind gekoppeld is.
• Welk dagdeel het kind
aanwezig is op de BSO.
• In welk groepjaar het
kind zit.
• Wil je alle kinderen
selecteren, klik op het
bovenste kind >
houdt shift ingedrukt
> klik op het laatste
kind en klik vervolgens
op Inzien.
• Wanneer je enkele
kinderen wil
selecteren houdt dan
Ctrl ingedrukt en klik
met de muis de
kinderen aan die je wil
selecteren.

Signalering groep
Je selecteert alle kinderen die je
op de Signaleringslijst van de
groep wil tonen.
• Wil je alle kinderen
selecteren, klik op het
bovenste kind > houdt
shift ingedrukt > klik
op het laatste kind en
klik vervolgens op
Inzien.
• Wanneer je enkele
kinderen wil selecteren
houdt dan Ctrl
ingedrukt en klik met
de muis de kinderen aan
die je wil selecteren.
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Kindlijst
Je selecteert alle kinderen die je
op de Kindlijst wil tonen.
• Sorteer op leeftijd,
voor- of achternaam.
• Geef aan, aan wie het
kind gekoppeld is.
• Welk dagdeel het kind
aanwezig is op de BSO.
• In welk groepjaar het
kind zit.
• Wil je alle kinderen
selecteren, klik op het
bovenste kind > houdt
shift ingedrukt > klik
op het laatste kind en
klik vervolgens op
Inzien.
• Wanneer je enkele
kinderen wil selecteren
houdt dan Ctrl
ingedrukt en klik met
de muis de kinderen aan
die je wil selecteren.
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