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Aanleiding 
Krijg je, als een kind 4 jaar wordt, informatie van de peuterspeelzaal of kinderopvang aangeleverd 
vanuit Konnect waar de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar in staan? Als dat het geval is dan heb je 
misschien al opgemerkt dat de doelen van 42-48 maanden in Konnect niet exact overeenkomen met 
de 0-doelen in leerlijnen in ParnasSys (de moeilijkheidsgraad is wel vergelijkbaar). Wanneer je het 
handig vindt om precies dezelfde doelen te zien, kun je in ParnasSys de doelen wijzigen.  
 

Stappenplan in ParnasSys: 
Tabblad Beheer > Leerlijnenpakketten > wijzigingspotlood achter Leer- en ontwikkelingslijnen jonge 
kind (4-7 jaar) 
 
Je komt in het onderstaande scherm. Dit bevat een harmonica; iedere regel overkoepelt de 
onderliggende regel. Klik op de regels om ze uit te klappen. Op de onderste regel vind je de 
leerdoelen.  
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Leerdoel verwijderen of deactiveren 

Een leerdoel verwijderen kan alleen wanneer er geen leerlingen aan gekoppeld zijn. Is dat wel het 
geval, dan kun je het leerdoel alleen deactiveren. 

 

In dat geval dien je: 
- Én op deactiveren te klikken 
- Én de streefplanning van het doel weg te halen: klik op wijzigen achter het doel > haal het 

vinkje weg voor de leerroutes waar een streefplanning staat ingesteld > klik op opslaan 
 
Je kunt jezelf controleren door te kijken of: 

- Het doel lichtgrijs is worden 
- Er in de kolom ‘planning’ niets meer genoemd staat.  

 
Leerdoel toevoegen 

- Ga naar de regel ‘leergebied’ en selecteer een leergebied 

 
- Ga naar de regel leerlijn en selecteer een leerlijn 
- Ga naar de regel ‘leerdoel’ 
- Klik onderaan op ‘Leerdoel toevoegen’ 

 

Let op: als er geen leergebied en leerlijn zijn geselecteerd, kun je geen nieuw leerdoel toevoegen. Je 
hoeft geen beheersingsniveau te selecteren. 

Je komt in onderstaand scherm: 
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- Kies het juiste beheersingsniveau (in dit geval ‘0’) 

- Kopieer en plak het leerdoel in de groene regel 

Tip: voer geen planning in. Doe dat in één keer voor alle nieuw toegevoegde doelen van niveau 0. 

Streefplanning toevoegen voor alle nieuw toegevoegd doelen van niveau 0 

Tabblad Beheer > Leerlijnenpakketten > wijzigingspotlood achter Leer- en ontwikkelingslijnen jonge 
kind (4-7 jaar) 
  

Zorg dat er géen leergebied is geselecteerd.  

Als dat wel het geval is: klik het op genoemde leergebied, zodat er staat ‘Leergebied:  ‘ 

- Ga naar de regel ‘beheersingsniveau’ > Selecteer niveau 0 

- Zet een vinkje voor alle zwarte doelen (dus niet voor de gedeactiveerde doelen) > scroll naar 

beneden en klik op ‘plannen’ 

- Zet een vinkje voor ‘basis’ en voor ‘basis (instroom)’ en voer bij ‘startDL’ én bij ‘eindDL’ in: -

19 

- Klik op opslaan.  

- Controleer of bij alle zwarte doelen in de kolom planning staat -19 - -19.  

 

Doelen 42-48 maanden DE-ontwikkelingslijnen in Konnect 
 
Motorische ontwikkeling 
Kleine motoriek- 42 - 48  mnd 

Bouwt een hoge toren van verschillende vormen blokjes  

Kan papier scheuren met twee handen  

Gebruikt een enkele vinger voor diverse handelingen, zoals kleine knoppen indrukken (telefoon, toetsenbord, 
deurbel)   

 
Grote motoriek- 42 - 48  mnd 

SPRINGEN: Maakt meerdere sprongen achter elkaar voorwaarts en op de plek met twee voeten tegelijk 

KLIMMEN EN KLAUTEREN: Loopt een trap afwisselend met rechter- en linkervoet op en af  zonder steun 

BALANCEREN: Loopt over een bank 

RENNEN: Verandert tijdens snel rennen van richting 
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Taalontwikkeling 
Interactief taalgebruik- 42 - 48 mnd 

Kent het verschil tussen de persoonlijk voornaamwoorden: ik, jij , hij/zij en gebruikt  ze 

Vertelt wat hij die dag heeft gedaan (Ïk heeft buitenspeelt"of "Kijk eens wat ik heb gemaakt") 

Voert een gesprekje met een ander kind ("Heb jij ook een jas? "Welke jas is dat?") 

Maakt vierwoord-zinnen 

Stelt 'wie-', 'wat-', 'waar-' en 'waarom-' vragen om ergens meer over te weten te komen 

 
Ontluikende geletterdheid- 42 - 48 mnd 

VERHAALBEGRIP: Vertelt een verhaal na aan de hand van de plaatjes in een boek 

TAALFUNCTIES: Ervaart dat dingen die je zegt, opgeschreven kunnen worden 

TAALBEWUSTZIJN: Benoemt symbolen (bijv. picto van wc, kaartje in de kast waar bepaalde spullen moeten 
opgeruimd worden) 

VISUELE WAARNEMING: Maakt grotere puzzels met concrete voorstelling 

 
Rekenontwikkeling 
Tellen en getalbegrip- 42 - 48 mnd 

Vergelijkt kleine hoeveelheden op het eerste gezicht op ‘meer’, ‘minder’, ‘meeste’, ‘minste’, ‘evenveel’,  

Herkent groepjes van twee en drie zonder te tellen 

Kan voorwerpen eerlijk verdelen over verschillende kinderen/bakjes of in groepjes 

Leggen van één-één- relatie door voorwerpen aan elkaar te koppelen (bijv. bij elk kopje hoort een schotel) 

 
Meten- 42 - 48 mnd 

Wijst binnen een context aan wat bedoeld wordt met ‘groot-groter-grootst’, ‘klein-kleiner-kleinst’, ‘lang-langer-
langst’, ‘kort-korter-kortst’, ‘hoog-hoger-hoogst’, ‘dik-dikker-dikst’, ‘dun-dunner-dunst’ 

Kan een paar voorwerpen op basis van één eigenschap (vorm, kleur) of functie sorteren 

Vergelijkt op lengte en oppervlakte: wie/wat is groter of langer, welke schoen is kleiner; Vergelijkt op inhoud: waar 
zit het meeste in? 

Begrijpt in betekenisvolle context begrippen als kopen, betalen, geld, duur  

Begrijpt de begrippen, zoals ‘even’, ‘snel’, ‘nu’, ‘straks’, ‘vroeg’, ‘laat’, 'vol', 'leeg', 'in',  'uit', 'veel', 'weinig' 

 
Meetkunde- 42 - 48 mnd 

Benoemt de basiskleuren rood, blauw, groen en geel 

Weet waar iets zich bevind ten opzichte van het eigen lichaam ( ‘voor’, ‘achter’, ‘naast’, ‘in’, ‘op’, ‘boven’, ‘onder’) 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Welbevinden en betrokkenheid - 42 - 48 mnd 

Is nieuwsgierig naar de directe omgeving 

Komt ontspannen over 

Laat heel korte intense momenten van betrokkenheid zien (ongeveer 5 minuten) 

Durft te experimenteren/ probeert nieuwe dingen uit om grenzen te ontdekken 

 

Taakgerichtheid en zelfstandigheid - 42 - 48 mnd 

Kan zich grotendeels zelf aankleden en gaat (eventueel onder begeleiding) naar de wc 

Zet door, blijft het een tijdje proberen als iets niet direct lukt, bijvoorbeeld bij een moeilijke puzzel 

Werkt rustig door voor een kortdurende periode 

Helpt actief mee met het opruimen van de gebruikte materialen, zet de spullen terug als hij klaar is met een taak 
en helpt andere kinderen daarbij 
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Ruimte nemen - 42 - 48 mnd 

Vraagt soms om hulp als iets hem alleen niet lukt (aan – en uitkleden) 

Speelt samen met een ander kind of in een klein groepje 

Kiest zelf, zonder hulp, bijvoorbeeld  waarmee hij wil spelen of wat hij wil eten of drinken 

Maakt aan een ander kind duidelijk wat hij wel/ niet wil 

Toont non-verbaal eigen gevoelens 

 

Ruimte geven - 42 - 48 mnd 

Neemt een afwachtende houding aan bij het samenspel 

Speelt onder begeleiding met andere kinderen een eenvoudig beurtspelletje (bijvoorbeeld kleurenlotto, memorie) 

Kan van tijd tot tijd op zijn beurt wachten, legt zich er gemakkelijk bij neer als hij op zijn beurt moet wachten 

Geeft een complimentje over het uiterlijk of een werkje (mooie jas, mooie tekening) 

Kan eenvoudige gevoelens bij anderen waarnemen (inschatten), bijvoorbeeld ‘hij huilt, hij zal wel verdrietig zijn’ 

Kan soms al met andere kinderen iets delen, bijvoorbeeld speelgoed.  

Maakt vriendjes met kinderen met dezelfde interesse(s) 

 


