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WAT BIEDT HET KINDVOLGSYSTEEM VAN 
KONNECT? (1)

• Gebruiksvriendelijk kindvolgsysteem, waarbinnen de ontwikkelingslijnen van Driestar 

educatief een plaats hebben. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn met het 

leerlijnenpakket 4-7 jaar dat in ParnasSys beschikbaar is en inmiddels door meer dan 

1500 scholen gebruikt wordt

• Werkt goed op tablets 

• Specifiek ontwikkeld voor de kinderopvang: 

• Bij het invullen van observatielijsten in het kindvolgsysteem, wordt uitgegaan van wisselende 

groepssamenstellingen. Een pedagogisch medewerker kan kiezen of de observatiepunten per 

kind of voor een zelf te kiezen selectie van kinderen wordt ingevuld. 

• De kalenderleeftijd vormt het referentiepunt. 



WAT BIEDT HET KINDVOLGSYSTEEM VAN 
KONNECT? (2)

• Uitgebreide faciliteiten op het gebied van oudercommunicatie. 

• Informatie over de ontwikkeling van het kind per ontwikkelgebied en observatiepunt, kan heel 

eenvoudig met ouders gedeeld worden. 

• Evenals beeldmateriaal (foto’s) en opmerkingen die bij de observaties toegevoegd kunnen 

worden.

• Veel mogelijkheden voor het werken met (observatie- en activiteiten) tips en 

toelichtingen. Zowel voor ouders als voor pedagogisch medewerkers.

























ONTWIKKELINGSGEBIEDEN (0-48 MAANDEN)

• Motoriek

• Grote motoriek

• Kleine motoriek

• Sensomotoriek (tot 24 maanden)

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Welbevinden en betrokkenheid

• Taakgerichtheid en zelfstandigheid

• Ruimte nemen 

• Ruimte geven

• Taal

• Ontluikende en beginnende geletterdheid 

(vanaf 25 maanden)

• Interactief taalgebruik

• Rekenen (vanaf 25 maanden)

• Tellen en getalbegrip

• Meten

• Meetkunde 

Ieder ontwikkelgebied heeft observatiepunten 

die per half jaar geordend zijn.



KOSTEN KINDVOLGSYSTEEM KONNECT

• € 2,30 per kind per jaar 

(hogere kosten wanneer een organisatie zélf een ‘methode’ wil invoeren)

• + € 1,00 per kind per jaar voor de ontwikkelingslijnen van Driestar onderwijsadvies

• Facturatie alleen voor de kinderen die daadwerkelijk geobserveerd worden

• Voor aanvullende modules prijs per kind per maand, op aanvraag. 



MEER INFORMATIE EN/OF AANVRAGEN?

• Inhouden van de ontwikkelingslijnen: https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-

begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/ontwikkelings-en-leerlijnen-0-7-

jaar/ontwikkelingslijnen-0-4-jaar

• Implementatie ontwikkelingslijnen: https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-

begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/ontwikkelings-en-leerlijnen-0-7-jaar/implementatie-

ontwikkelingslijnen-0-4-jaar-in-konn

• Informatie over het kindvolgsysteem van Konnect: https://konnect.nl/kindvolgsysteem/

• Informatie over ParnasSys, het meestgebruikte leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs: 

zie www.parnassys.nl

Hetty Berkhout, 06-26764944, h.berkhout@parnassys-academie.nl
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