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Kidstool Intraverte Academie 
Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar heeft Intraverte Academie de Kidstool ontwikkeld, 
geïnspireerd op het model van de Positieve Gezondheid. De Kidstool is voor de leeftijd van 8-12 
jaar zelfstandig online in te vullen. Voor kinderen onder de 8 jaar is het raadzaam om de tool 
samen met een begeleider in te vullen. 
 
Door het invullen van een vragenlijst met 28 vragen ontstaat er een visual die in één oogopslag 
weergeeft hoe het kind zelf ervaart hoe het met hem/haar gaat op een schaal van 1 tot en met 10 binnen 
de zeven dimensies.  
 
De Kidstool is een middel, geen doel op zich. Het helpt begeleiders en kinderen in hun ontwikkeling en 
het ondersteunen van hun kansen. Welbevinden leidt tot zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is nodig voor 
zelfregie. Zelfregie geeft welbevinden. Kortom, welbevinden is een harde voorwaarde voor een kind wil 
het zich kunnen ontwikkelen. Daarmee is de Kidstool een toegankelijke en effectieve tool om binnen de 
bestaande situaties het welbevinden in kaart te brengen. Hiermee kunnen begeleider en kind samen in 
gesprek komen en samen een route uitzetten waar het welbevinden verbeterd kan worden. 
 
De zeven dimensies van de Kidstool: 

1. Mijn lichaam (fysiek) 
Het functioneren in lijn met de ontwikkelingscurve, fysieke hygiëne, medische feiten of 
waarnemingen, lichamelijke klachten (al dan niet met lichamelijke oorzaak). 

2. Mijn gevoelens en gedachten (psychisch) 
Mentale gesteldheid en veerkracht, emotionele toestand, veerkracht, zelfvertrouwen, geestelijk 
functioneren in lijn met de ontwikkelingspsychologie, medische feiten of waarnemingen.  

3. Nu en later (metacognitie) 
Betekenisvol bezig zijn. Levenslust, interne motivatie, toekomstperspectief, (eigen) doelen, 
ideeën of idealen nastreven, grip hebben op de eigen situatie. 

4. Thuis (kwaliteit van leven) 
Eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfacceptatie, welbevinden en geluk. 

5. Meedoen (sociaal emotioneel en interpersoonlijk) 
Meedoen met anderen, betekenisvolle relaties, sociale vaardigheden, betrokkenheid met de 
omgeving, communicatieve vaardigheden, zich gewaardeerd voelen, helpen en om hulp vragen, 
emotieregulatie, het initiatief nemen en anderen kunnen volgen. 

6. Zelfredzaamheid (zelfstandigheid) 
Zelfregie, zelfstandig werken, zelfmanagement, energie, zelfacceptatie. Intrapersoonlijk. 

7. Mijn schoolwerk (cognitie) 
Lesstof voldoende prikkelend, meer of minder tijd nodig hebben, voorwaarden voor de 
gevraagde prestaties op basis van leeftijd, cognitie en metacognitie. 
 

 

Disclaimer 
Intraverte Academie heeft de Kidstool ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. De Kidstool is geen 
gevalideerd meetinstrument. Dit betekent dat er nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de methode op juistheid te 
beoordelen. Daarom gaat het wetenschappelijk onderzoek door. Het copyright © is van Intraverte Academie. 
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1. IB-er 
 

1.1 Inloggen 
- Open de Kidstool 
- Je kunt de volgende inloggegevens gebruiken: 

 
Gebruikersnaam: zorgcoordinator2 
Wachtwoord: Welkom2021!? 
 
Na de eerste keer inloggen, kun je via de linker menubalk het wachtwoord wijzigen: 
Gebruikers/je profiel/nieuw wachtwoord = je vult hier een nieuw wachtwoord in en klikt onderaan de 
pagina op ‘profiel bijwerken’. 
 

1.2 Leerkracht + klas toevoegen 
- Je start met het toevoegen van de leerkrachten.  

Je gaat in de linker menubalk naar: Gebruikers/Nieuwe toevoegen 
- Je maakt een gebruikersnaam aan. Gebruik bij voorkeur het e-mailadres. 
- Je vult de voornaam en achternaam in. 
- Je maakt een wachtwoord aan door wachtwoord tonen aan te klikken.  

We adviseren je om het automatisch gegeven wachtwoord te gebruiken, omdat dit wachtwoord aan de 
juiste veiligheidseisen voldoet.  

- Je vult de klas in. 
(Mocht een leerkracht meerdere klassen hebben, dan kunnen de klassen worden toegevoegd door gebruik 
te maken van een komma. Bijvoorbeeld: 3A, 3B, 3C.) 

- Klik op Nieuwe gebruiker en de leerkracht is toegevoegd.  
- [tijdelijk] de inloggegevens van de leerkracht moeten handmatig naar de leerkracht worden gemaild. 

In de volgende versie zal die automatisch bij het aanmaken gebeuren. 

 
1.3 Leerlingen toevoegen 
Leerlingen kunnen door de IB-er en door de leerkracht worden toegevoegd. Je kunt er dus voor kiezen om het zelf 
te doen of de leerlingen door de leerkracht te laten toevoegen. 

Leerlingen toevoegen als IB-er: 

- Ga in het linker menu naar Gebruikers/Nieuwe toevoegen. 
- Klik op de knop ‘Nieuwe toevoegen’. 
- Maak een gebruikersnaam aan, bijvoorbeeld leerlingnummer. 
- Je maakt een wachtwoord aan door wachtwoord tonen aan te klikken.  

We adviseren je om het automatisch gegeven wachtwoord te gebruiken, omdat dit wachtwoord aan de 
juiste veiligheidseisen voldoet.  

- Je kiest bij rol: leerling. 
- Je vult het geslacht, leeftijd en klas in. 
- Je klikt op nieuwe gebruiker en de leerling is toegevoegd. 

 

Via het tabblad ‘School test 1’ zie je het overzicht van alle leerlingen die zijn toegevoegd + bijhorende 
leerkracht. Je kunt ook nog filteren op klas. 
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1.4 Leerlingen uitnodigen 

- Ga in het linker menu naar Kidstool en klik op het submenu ‘Uitnodigen’. 
- Je kunt onder het kopje Naam* je gebruikersnaam wijzigen naar bijv. je volledige naam.  

Deze naam is namelijk de afzender van de uitnodiging naar de leerling. 
- Je vult de naam en emailadres van de leerling in. 
- Daarna vul je ook nog de andere velden in (onderwerp en je kunt een bericht toevoegen bij de 

uitnodiging). 
- Aanvinken bericht inhouden bewaren ja/nee [inhoud wordt nu nog niet bewaard]. 
- En klik op uitnodiging versturen.  

 

1.5 Resultaten bekijken en exporteren 
- In het linker menu klik je op ‘Kidstool’.  
- Via submenu Resultaten kun je een export draaien in Excel. Je kunt gebruik maken van het filtermenu om 

per klas een uitdraai te kunnen maken.  

 
- Gemiddelden bekijken: 

In het linkermenu klik je op ‘Kidstool’.  
Via submenu Gemiddelden kun je gemiddelden bekijken op thema, leeftijd en kalender jaar. Je kunt ook 
hier weer filteren op leerkracht en klas via het filtermenu. 
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2. Leerkracht 
 
2.1 Inloggen 

- Je hebt een uitnodigingsmail ontvangen voor de Kidstool via de IB-er.  
Je logt in met de gegevens die je hebt gekregen. 
 
Na de eerste keer inloggen, kun je via de linker menubalk het wachtwoord wijzigen: 
Gebruikers/je profiel/nieuw wachtwoord = je vult hier een nieuw wachtwoord in en klikt onderaan de 
pagina op ‘profiel bijwerken’. 
 

2.2 Leerling toevoegen 
- Wanneer je bent ingelogd, zie je je klas staan.  
- Klik op je klas. Misschien heeft de IB-er de leerlingen al toegevoegd, zo niet dan kun je dit zelf doen door 

op ‘Nieuwe leerling’ te klikken.  
- Klik op nieuwe leerling, vul de gegevens in en je kunt de leerling meteen de test in laten vullen.  
- Notities kun je op leerlingniveau kwijt door op het eerste ronde icoontje achter de leerling naam te klikken 

in je overzicht. 
 

2.3 Leerling uitnodigen 
- Klik op nieuwe leerling. Vul de gegevens in en je kunt de leerling meteen de test in laten vullen. 

 

2.4 Resultaten bekijken en exporteren 
- Wanneer je naar het startscherm gaat en je klikt op het icoontje achter je klas, dan kun je een export 

maken met daarin de resultaten van je hele klas. Op leerlingniveau kun je de gegevens bekijken door op 
de leerling te klikken, en op het 2e icoontje te klikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. Leerling 
 

3.1 Inloggen 
- Leerlingen moeten door de leerkracht of IB-er worden aangemaakt en kunnen inloggen met de 

inloggegevens die zij van hen hebben gekregen. 
 

3.2 Invullen Kidstool 
- Na het inlogscherm kan de leerling de tool invullen.  
- De leerling kan zijn eigen spinnenweb + de verschillende dimensies opslaan door op ‘opslaan’ te klikken.  

 

3.3 Gesprek aanvragen met leerkracht 
- Aan het begin en einde van de test is de knop ‘gesprek aanvragen leerkracht’ zichtbaar.  

 

 

 


