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Stappenplan uitgenodigd om samen te 

werken in de Goevie ! applicatie: 
 

1. Je kreeg een uitnodiging in je mailbox om samen aan een 

actieplan te werken: 

          

Als je doorklikt, kom je op onderstaand inlogscherm. 

 

2. Log in met je account of registreer je als je nog geen account hebt 

      

!! OPGELET: laat Google je wachtwoord NIET opslaan als jouw PC nog met 

anderen gedeeld wordt.  Iedereen kan anders zo in je opgeslagen dossiers. 

 

Naam leerling Gewoon klikken met je 

muisknop 
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3. Na inloggen kom je op de plaats van de uitnodiging 

Na een uitnodiging om samen te werken, vind je onder de pagina: “gedeelde 

documenten” het document waarin men met jou wil samenwerken.   

Je komt na een uitnodiging ook meteen in dit onderdeel terecht. 

➔ je ziet een scherm als volgt:  

 

Werd je al eerder uitgenodigd, dan zal je het nieuwe  gedeelde document 

terugvinden tussen jouw andere gedeelde documenten. Het scherm zoals 

hierboven. Je ziet hier een oplijsting van al de documenten waarin men met jou 

wil samenwerken. Bovenaan vind je de zoekfunctie om eventuele documenten 

op te zoeken. 

Als het de eerste keer is dat men een document met je deelt, vind jij hier bij de 

gedeelde documenten slechts één document: dat waarvoor je was uitgenodigd. 

Behalve onder “mijn account”, zal je onder de andere paginatitels dan ook nog 

geen documenten vinden als je nog niks hebt aangemaakt in deze tool. 

 

➔ Je kan vanaf nu zelf wel zaken aanmaken als je dat wilt, gratis. 

➔ Hiervoor kan je de verschillende handleidingen raadplegen. 
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4. Klik op            het potlood-icoontje, het “schrijverke” naast het 

document dat je                wil bekijken en/of bewerken 

 

 Nu kom je in je document waar je heel veel kan doen en zien. 

 

 → op het schermbeeld hieronder leggen we even de knoppen uit. 

 

Betekenis van de knoppen in een document: 

 

 
 

• Samengevatte info over je document. 

• Hier klik je om in een ander onderdeel van de tool terecht te komen. 

• Centraal in het scherm zie je het overzicht van de doelen die werden 

gekozen. Hier komen we verder op terug om dit meer uit te werken.  

• We klikken nu even op alle paarse knoppen en tonen wat je ziet. 

Onder de knop “algemene info” vind je de informatie die de 

beheerder noteerde. Als deelnemer kan je enkel lezen. Je 

krijgt het scherm als hieronder. De info kan beperkt zijn. 
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Of de beheerder vond nog andere informatie relevant om een goede steun te 

kunnen bieden aan het leren en ontwikkelen van de leerling. Dan kan het er 

als volgt uitzien: 

 

 

       Merk op dat ik hier, als eigenaar van het document, wél kan schrijven. 

 

Onder de knop: “deelnemers” vind je het team dat rond 

deze doelen werkt. Op de knop zelf staat het aantal 

partners. Hieronder een afbeelding hiervan: 

 

→ je ziet wie de beheerder van het document is. 

→ je ziet ook de andere deelnemers die samenwerken.  

→ je kan jezelf uitschrijven als deelnemer door op de knop: “uitschrijven als 

 deelnemer” te klikken.  
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Door op de knop: “ communicatie” te klikken kies je van 

welke bewegingen in het document je bericht wil krijgen in je 

activiteitencentrum. Dit activiteitencentrum is de onderste 

 van de pagina’s in het vak rechts 

 boven:  

 

Je vinkt aan waarvan je een melding wil: 

 

 
 

Onder de knop: “leerling ZC codes” vind je de rol van de 

deelnemers ten aanzien van de school/organisatie + hun 

gegevens. Je kan je eigen gegevens ook zelf aanvullen of 

gegevens van nieuwe helpers toevoegen. Het scherm ziet er als volgt uit: 
 

 
➔   Je kan je eigen gegevens aanpassen of je kan mensen toevoegen       die ook    

 bijkomend helpen of je verwijdert ze als ze niet meer helpen.  
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Via de knop: “agendaoverleg” kan je agendapunten 

vragen voor een volgend overleg. Hiervoor bestaat een 

aparte → handleiding: “Agendapunten toevoegen voor  

overleg” 

 

Via de knop: “download PDF” kan je een PDF downloaden 

van je document. Ook hiervoor maakten wij een aparte   

→ handleiding: “een PDF downloaden van mijn document” 

Nu je alle knoppen kent, kan je gaan lezen in het document. 

 

5. Klik op het doel: om te gaan kijken wat er voor een bepaald doel is 

gebeurd:  

 

   → Wil je meer uitleg over wat men met dit doel bedoelt, klik dan op de  

→  Over dit “informatie”-icoon lees je meer helemaal onderaan de tekst. 

➔ Nu klikken we als voorbeeld even door op het 1e doel van “converseren”.     

Je krijgt dan onderstaand scherm op de volgende pagina. 
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Hoe dit lezen: voor Fien denkt men dat het haar zal helpen om te leren en te 

ontwikkelen als ze kan nadenken over luister- en spreekgedrag (= doel). 

Hiervoor denkt men dat ze het nodig heeft dat ze gecoacht wordt bij de 

ontwikkeling van haar taalpragmatiek. Om dit doel te bereiken zal gebruik 

gemaakt worden van specifieke taalstimulerende methodes (= aanpassing).  

➔ Als we willen weten welke acties men hier concreet voor onderneemt, dan 

lezen we in het actieboek.  

 

6. Klik op het icoon van het actieboek         om bevindingen, acties, 

observaties, … te  lezen voor deze aanpassing:  

 → zie ook apart in de handleiding: “In het actieboek  schrijven” 

 

 

 

        Merk op: het nummertje 4 naast het icoontje vertelt je hoeveel acties er in 

  beschreven zijn. 

 

 

 

 



  
 

  
 www.goevie.be 8 

 

 Met dank aan Lynn en Anja voor ontwerp handleiding  

 

 

       Merk op: soms staat het oogje naast het doel doorstreept:  

 
In dat geval zie je dat het doel en alles eronder veel lichter van kleur is. Ook in 

het doelen overzicht is dit doel dan veel lichter gekleurd dan de andere doelen: 

 

 
Dit betekent dat het doel op dit moment minder prioritair is. 

 

➔  Na klikken op actieboek-icoon:           kom je op het volgend scherm. Je ziet de 

 verschillende  toepassingen/acties m.b.t. deze redelijke aanpassing of    

 maatregel.   

 

7. Klik op het    informatie-icoontje om te zien wie deze acties heeft 

ingeschreven en /of uitgevoerd 

 Na klikken op dit icoontje krijg je bijvoorbeeld een scherm als hieronder te zien. 
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Je kan dan zien wie   van het team begeleiders dit actieboekgegeven invoerde. 

Daaronder zie je ook wie de actie(s) uitvoerde.  

De “ZC” verwijst naar op welk niveau of in welke fase van het zorgcontinuüm 

deze acties voor deze leerling in deze school plaatsvinden. Gezien dit een 

typische schoolse terminologie is, leggen we dit verder uit in een apart 

documentje: “Uitleg zorgcontinuüm en ZC-codes.” 

In de ZC-codes wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die algemeen 

voor de school werken en mensen die specifiek voor deze leerling werken. De 

gegevens van de mensen die specifiek voor deze leerling zijn, kan iedereen 

aanpassen. Dit is handig als je als deelnemer bijvoorbeeld van Gsm-nummer 

verandert of zo, dan kan je dit meteen aanpassen. Zo blijft de onderlinge 

communicatie optimaal. Op pagina 5 zag je al hoe je dit ingeeft. 

Per actieboekgegeven kies je zelf of je die op je PDF wil zien verschijnen. 
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8. Scrol naar beneden om zelf  iets toe te voegen aan het actieboek: 

zie ook apart in → de handleiding: “In het actieboek schrijven” 

→  je scrolt naar beneden en ziet volgend scherm.  

Deze namen werden ingevuld in de ZC-codes van het schoolprofiel, dus wie er 

werkt. 

  

Hier staan de namen van mensen van buiten de school, ook ouders dus. Zij 

kunnen door iedereen worden ingegeven via de eerder besproken knop:  

➔ Je zoekt dus je naam in de lijst en vinkt aan 

➔ Daarna vul je de datum in en  

➔ typ je je bevindingen in het kader “actie”.  

! hier typ je concreet in hoe je de redelijke aanpassing precies vorm geeft en wat 

je daardoor ziet of bekomt m.a.w. het effect ervan. 

➔ Je kiest of je dit actieboek-item op je PDF wil. 

➔ Klik daarna op bewaren !  

 

 Na “bewaren”, komen je bevindingen in het actieboek en kan iedereen die 

meewerkt deze lezen.  

 Wil je nadien nog iets toevoegen of wijzigen, dat kan via het “schrijverke”:  
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9. Klik op het icoon van het evaluatieboek        om een evaluatie te 

lezen voor de aanpassing:  

  → zie ook in de handleiding: “In het evaluatieboek schrijven” 

 → Naast de redelijke aanpassing waarvan je de evaluaties wil zien of waar je  

  zelf een evaluatie wil toevoegen klik je op      het icoon van het evaluatieboek. 

  

  

       Merk op: het nummertje 3 naast het icoontje van het evaluatieboekje 

 vertelt jou hoeveel keren deze redelijke aanpassing al geëvalueerd werd. 

         TIP: zaken die al langer lopen en nog niet of zeer weinig werden 

 geëvalueerd: best eens nagaan of ze al dan niet nog relevant en/of ok zijn. 

 

→  Als je op het evaluatieboek-icoontje klikt, krijg je het onderstaand scherm: 

 

 

In een oogopslag zie je aan de kleurband aan de zijrand of met deze aanpassing 

het doel al dan niet werd bereikt. 
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Indien de rand een groene streep heeft, wordt met deze maatregel het doel 

bereikt.   

Met de grijs gemarkeerde redelijke aanpassing is men nog aan het evalueren of 

dit al dan niet helpt.  

Heeft een redelijke aanpassing vooraan een oranje lijn, dan wordt met deze 

gekozen aanpassing op deze manier het doel niet bereikt. 

 

10. Klik op het informatie-icoon        om meer te weten te komen 

 en te doen met de evaluatie: 

 

Je ziet de datum wanneer deze evaluatie werd ingegeven bovenaan het kader. 

 

 
 

In vette letters zie je wie de evaluatie heeft geschreven. 

 

Daaronder zie je onder “ZC-medewerkers” wie uit het zorgcontinuüm (het team 

dat hier begeleid) achter deze evaluatie staat. 

 

Een evaluatie geeft weer wat men concludeert nadat gedurende een 

uitprobeerperiode met deze redelijke aanpassing is gewerkt. 

 

Onderaan rechts in elk evaluatie hokje kan je lezen of met deze redelijke 

aanpassing het doel wordt bereikt of niet wordt bereikt, of de begeleiders zijn er 

nog niet uit en dienen nog wat langer te observeren: dus “nog te evalueren”. 

 

Helemaal rechts onder in elk evaluatie hokje kan de mogelijkheid worden 

aangevinkt om deze maatregel of de evaluatie ervan op de agenda van een 

volgend overleg te zetten.  Uitleg hieronder bij punt 12.  
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11. Scrol naar beneden om zelf een evaluatie van een aanpassing 

 toe te voegen aan het evaluatieboek:  

zie ook apart in → handleiding: “In het evaluatieboek schrijven” 

 → je scrolt naar beneden en ziet volgend scherm.  

  

Zoals bij het actieboek: 

➔ Kies tussen de mogelijkheden je naam of discipline uit.  

➔ Daarna vul je de datum in en  

➔ Selecteer je of je doel met deze aanpassing wordt bereikt, niet bereikt of nog 

dient geëvalueerd te worden. 

➔ Bij het schrijfvak eronder motiveer je waarom je deze conclusie maakt.  

➔ Klik dan op bewaren ! 

➔ Wil je nadien nog iets toevoegen of wijzigen, kan je dat via het “schrijverke,” of 

je gooit ze weg in het vuilbakje. 

 

 Na “bewaren”, komen je bevindingen in het evaluatieboek en kan iedereen die 

meewerkt deze lezen.  
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12. Vragen om een evaluatie op de agenda van jullie volgend 

 overleg te zetten:  

➔ Nadat je op bewaren klikte, komt de laatst ingevoerde evaluatie steeds bovenaan 

te staan. 

➔ Met het schuiverke rechts onderaan, kan je kiezen om deze redelijke aanpassing 

en zijn evaluatie op de agenda te plaatsen. 

 Bij de dossierbeheerder verschijnt jouw aangevinkte evaluatie dan op de 

agenda voor een volgend overleg. 

 

 

➔ Voor beheerders is hier een aparte 

 → handleiding:” Agenda beheren en besluiten noteren bij overleg”. 
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13. Klik op       het informatie-icoontje om te zien wat de beheerder 

 aan extra info heeft toegevoegd: “I-tje” van “informatie”  

➔ De beheerder kan kiezen om bij de algemeen geformuleerde ICF-doelen of om bij 

de formulering van de redelijke aanpassing uitbreiding te schrijven: bijvoorbeeld 

meer concretiseren of gepersonaliseerde informatie toevoegen.  

➔ Als dit gebeurd is, kan je dat zien aan het plusje voor het doel of de maatregel 

die dan veranderd is in een “I-tje” van “informatie”. 

 

 Bij de doelen: je ziet deze uitbreiding met informatie zowel bij een plusje in het 

 doelenoverzicht als bij het doorklikken op het doel zelf. 

➔ Klik op de “i” om te weten wat er als extra informatie genoteerd staat. Je krijgt 

dan onderstaand scherm. De tekst in de cirkel is hetgeen je ziet onder de “i”. 

en ook 
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Bij de redelijke aanpassingen heb je ook deze uitbreidingsmogelijkheid met extra 

informatie:  

 

➔ Je ziet wanneer deze aanpassing precies is gestart. 

➔ Je leest of deze aanpassing de leerling helpt om zijn doel te bereiken. 

➔ Bij de extra opmerking vind je terug wat de aanpassing voor deze leerling precies 

is. Hier is de algemene formulering in de tool: “hulp van materiële hulpmiddelen”. 

Bij de uitleg lezen we hier wat deze hulpmiddelen concreet zijn: een 

afschermplankje en een hoofdtelefoon.  

➔ Je kan ook hier kiezen om deze extra info op je PDF zichtbaar te krijgen of niet 

door dit aan te duiden op dezelfde manier  zoals voordien:  

 

 

       Merk op: deze       knopjes zagen we ook al bij het ingeven  van acties en 

 evaluaties. Ook hier zit extra informatie onder de knop. 

 

 

Wij wensen jou veel efficiëntie bij het werken met onze applicatie ! 

Geef jezelf de tijd om er in te groeien en … 

Tevreden?  Vertel het voort!  Niet tevreden, vertel het ons, help ons groeien 😊 

                    


