KOS-online: degelijk, duidelijk en transparant.
KOS-online is een product dat nu als ‘TOS voor
laagfunctionerenden’ automatisch uw ingevoerde
gegevens verwerkt. Daarbij is het zeer gebruiksvriendelijk. Degelijk, duidelijk en transparant.
Het werken met KOS-online komt neer op het invoeren van de behaalde vaardigheden per
kind/leerling. Dit kan nu op zeer heldere en eenvoudige wijze met een invulmatrix, die
automatisch de KOS-cirkel genereert. Deze grafische weergave kunt u natuurlijk op scherm
bekijken, maar ook uitprinten: handig voor bijvoorbeeld adviesbesprekingen. Eenmaal in
gevulde gegevens blijven op elk invulmoment weer zichtbaar.

U behoeft geen software aan te schaffen. Een internetbrowser is voldoende. Werkelijk: binnen vijf minuten bent
u het werken met KOS-online meester!

Geïnteresseerd?
Met een vrijblijvend demo-account kunt u zichzelf overtuigen.
KOS-online is ontwikkeld door Ortho Consult Nederland. Vraag inloggegevens op om een
maand lang KOS-online gratis uit te proberen! Wilt u nu of nadien een afspraak voor een
training rond de implementatie van de KOS of een intern kwaliteitsonderzoek, neem dan
contact op met OCN.
Ortho Consult Nederland
Hans den Dulk (orthopedagoog)
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Rozenlaan 37, 2771 DB Boskoop
Tel. 0172 214737 / 0654 797 374
E-mail: dendulk@orthoconsultnederland.nl
Internet: www.orthoconsultnederland.nl

KDC Ontwikkelings Schaal

KOS: Volgsysteem en Planningsdocument in één.

Voor wie is KOS bedoeld?

KOS staat voor ‘KDC Ontwikkelings Schaal’ en is een adaptief volgsysteem.

De KOS is voor leerlingen of cliënten met een ernstig verstandelijke en/of

De KOS brengt op basis van het TOS-concept bijna alle vormings- en

lichamelijke handicap. De KOS kan worden gebruikt op ZML-scholen (zeer

ontwikkelingsgebieden in kaart.

moeilijk lerenden) en op de KDC’s (kinderdienstencentra).

De KOS is een totaalpakket: een curriculum, een

Beter en eenvoudiger leerdoelen bepalen.

toetsinstrument en een volgsysteem.
Het KOS-systeem past u toe door het zeer

KOS brengt de totale ontwikkeling van elke leerling/cliënt

gebruiksvriendelijke KOS-online te

grafisch zeer inzichtelijk in beeld. Op basis daarvan kunt

gebruiken.

u kindspecifieke leerdoelen bepalen. Aan de hand van
ingekleurde leerstappen (de beheerste items) kunt u
individuele zorgplannen, begeleidingsplannen of
handelingsplannen maken.

De KOS-kwadrantencirkel
De KOS definieert een menswaardig bestaan

KOS verschaft u het benodigde inzicht om tot beslis-

naar vier behoeftenniveaus: lichaam, hoofd, hart

singen te komen: specifieke leerstappen aandacht geven
(‘gaten vullen’ in de cirkel) of accepteren dat bepaalde

en handen. Van daaruit is de KOS-kwadranten-

vaardigheden nooit beheerst zullen worden. Precies dat

cirkel opgebouwd uit vier domeinen:

wat u in de disciplinebesprekingen, met collega’s, met
ouders of met begeleiders wilt kunnen overleggen.

A Zelfredzaamheid en zorg
B Cognitie en het (schools) leren

Meetbare kwaliteit

C Sociaal- en emotioneel welbevinden
D Wonen, werken en zinvolle dagbesteding

DOMEIN

Met de KOS heeft uw school of instelling meteen de beschikking
over een transparant en overzichtelijk

LEERLIJN

kwaliteitsinstrument.

In elk van de 4 domeinen zijn10 leerlijnen ondergebracht
met ieder 23 leerstappen. U kunt zo 4 x 10 x 23 = 920 leerdoelen

L E E R S TA P

plannen, aanbieden en toetsen.

LVS met gemak in zicht.

