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LOGOS is een leerlingvolgsysteem (LVS) dat u naast 
uw leerlingadministratiesysteem (LAS) inzet. LOGOS         
gebruikt de leerlijn als uitgangspunt bij de planning 
van een passend leerstofaanbod. 

Binnen LOGOS wordt voor elke leerling, op basis 
van alle beschikbare gegevens, de meest passende 
uitstroombestemming bepaald. Aan de hand daar-
van wordt de leerling automatisch op een passende 
leerlijn geplaatst, die uiteindelijk leidt tot deze uit-
stroombestemming. Per periode geeft LOGOS aan 
welk streefniveau op dat moment passend is, waarbij 
het programma de leerlingen in het groepsplan te-
vens clustert op niveau, naar keuze klasgebonden of 
groepsoverstijgend. Daarbij biedt LOGOS automa-
tisch de doelen aan die aansluiten bij het streefniveau 
van de leerlingen, inclusief passende methodieken en 
bronnen. Samen met de juiste aanpak en een passen-
de vorm van evaluatie biedt LOGOS u snel een volle-
dig groepsplan, geheel op maat van uw leerlingen.

Naast groepsplannen biedt LOGOS de mogelijkheid 
tot het opstellen van individuele plannen. Deze plan-
nen kunt u in LOGOS evalueren, waarbij LOGOS het 
cyclisch werkproces binnen uw school intuïtief onder-
steunt. 

In LOGOS kunt u gebruik maken van uw eigen leerlij-
nen, maar we hebben ook het Landelijk Doelgroepen 
Model (LDM) geïmplementeerd. In dit model zijn alle 
uitstroombestemmingen binnen het regulier en spe-
ciaal onderwijs, van ‘Uitstroom naar dagbesteding’ tot 
en met ‘Uitstroom naar HAVO / VWO’, ondergebracht, 

LOGOS is ontwikkeld vanuit onze expertise in het       Spe-
ciaal Onderwijs, maar is ook zeer geschikt om te worden 
ingezet binnen basisscholen die hun onderwijs anders 
willen inrichten. Meer kindgericht en minder gericht op 
de methode en op toetsen; passend onderwijs in de 
ware zin! Daarmee biedt LOGOS u de oplossing om 
uw onderwijs voor iedere leerling passend en voor ie-
dere leerkracht behapbaar en overzichtelijk te maken. 
LOGOS staat voor maatwerk onderwijs.

LOGOS: leerlijnen
Leerlijnen zitten in ons DNA. In het Speciaal Onderwijs is 
het werken met leerlijnen de standaard, terwijl het wer-
ken met leerlijnen binnen het regulier onderwijs relatief 
nieuw is. Werken aan de hand van leerlijnen is anders. 
Het kiezen voor de leerlijn als uitgangspunt, in plaats van 
de methode en/of de toets, biedt de leerkracht de mo-
gelijkheid om beter te kijken naar de leerlingen, inclusief 
hun specifieke talenten, mogelijk- heden en interesses. 
Het maakt het onderwijs passend en wendbaar. De me-
thode is niet het doel, maar een middel om uw doelen 
te bereiken. 

LOGOS: streefniveau en beheersingsniveau
LOGOS werkt als een navigatiesysteem. Wanneer u de 
uitstroombestemming voor een leerling heeft ingevuld 
‘bevindt de leerling zich al ergens op een leerroute’. Aan 
de hand van het onderwijsjaar en eventuele aanvullend 
ingevoerde gegevens van de leerling ‘weet’ LOGOS im-
mers welk leerstofaanbod op welk moment passend is. 
LOGOS toont vanaf dat moment de juiste doelen in de 
juiste periode en plaatst daar ook de juiste content bij, 
zoals methodieken en bronnen.

LOGOS: passend onderwijs

“Aan de hand van behaalde doelen wordt het berekende beheersingsniveau vergeleken met het streefniveau.”



In de module ‘Plusmonitor’ volgt u uw leerlingen ‘van 
dichtbij’, terwijl de module ‘Opbrengsten’ u op een heel 
mooie manier laat zien hoe uw leerlingen het doen. Zit-
ten ze ‘goed op hun lijn’ of lopen ze daar op voor of juist 
achter. Dit toont LOGOS op leerlingniveau, maar ook 
op groeps-, afdelings- of schoolniveau. LOGOS biedt 
daarmee niet alleen de leerkracht de juiste informatie, 
maar ook de Intern Begeleider, de Commissie van Be-
geleiding en het Management. En wat te denken van de 
Onderwijsinspectie? 

LOGOS: implementatie
LOGOS biedt u optioneel een volledig implementatie-
traject. Voor een groot deel kunt u daarnaast ook zelf aan 
de slag: naast de handleiding en de kennisbank staan 
op www.datacare.nl verschillende instructiefilmpjes die 
u kunt gebruiken bij de implementatie van LOGOS. De 
grootste verandering die u implementeert wanneer u 
met LOGOS gaat werken blijkt bij veel scholen ‘de om-
slag in denken’ te zijn. Het inruilen van een                 ver-
trouwde manier van werken voor een nieuwe          ziens- 
en werkwijze kost nu eenmaal tijd. Het leren werken met 
het programma kost relatief veel minder tijd, omdat 
LOGOS, zo laten gebruikers ons regelmatig weten, erg 
intuïtief werkt.

Wanneer u begeleiding wilt bij de implementatie van 
LOGOS en het werken met leerlijnen op uw school, dan 
ondersteunen we u daar graag bij. We hebben daar 
onze zeer ervaren implementatiedeskundigen voor. 
Daarnaast hebben wij diverse gecertificeerde partners 
achter de hand die u hierbij kunnen helpen.

Standaard bestaat een implementatietraject uit 3 dagen:
•   Dag 1: introductie, verkenning en keuzes voor de        
     inrichting
•   Dag 2: inrichting LOGOS en Rollen & rechten op   
     maat van de school, training CvB/IB
•   Dag 3: teamtraining LOGOS: kick-off

NB: het implementatietraject kan natuurlijk altijd verder 
afgestemd worden op uw wensen en behoeften.

LOGOS: de voordelen
•   werken met leerlijnen
•   ‘geautomatiseerd’ groepsplan
•   onafhankelijk van een LAS
•   onafhankelijk van toetsen en methoden
•   standaard gevuld met leerroutes, passend bij de       
     school
•   implementatietraject op maat

LOGOS: de voordelen
Wilt u meer weten over LOGOS, een adviesgesprek, de 
implementatie, de training en/of de kosten? Neemt u 
dan alstublieft contact met ons op. 

       0314 - 395 559
       www.datacare.nl
       info@datacare.nl

“Opbrengsten voor uw klas, locatie of gehele schoolpopulatie overzichtelijk weergegeven.”
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DataCare (1998) is een softwarebureau dat gespecialiseerd 
is in het ontwikkelen van leerlingvolgsystemen gebaseerd 

Meer informatie over LOGOS en onze andere oplossingen 
vindt u op www.datacare.nl.

Gespecialiseerd onderwijs!
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op leer- en ontwikkelingslijnen.


