
VOLG LVS  “de matrix”  

Info: 

 Wat is de matrixfiche? 
De matrixfiche of kortweg matrix is een overzicht die je zelf kan creëren met de bestaande 

componenten binnen VOLG LVS. Componenten zoals de persoonlijke fiche, MDO, output, verslagen, 

observaties, zorg en flash. Je kan bepalen welke items je wil zien, in welke volgorde je deze wil zien 

en hoe deze componenten moeten worden gesorteerd.  Je kan verschillende matrixen maken en 

bepalen welke je favoriet is. (m.a.w. welke standaard wordt gebruikt) 

 

De matrix maken en aanpassen. 
Ga naar maintenance en klik op ΨMatrixΩ. 

 

 

1.  Maak nieuwe matrix aan. 

2. Selecteer tussen de bestaande matrixen. 

3.  Pas de matrix aan, maak favoriet of verwijder. 

4. Bepaal of een component gebruikt wordt in deze matrix. (vink aan) 

5. Bepaal hoe moet worden gesorteerd. (van oud naar nieuw of omgekeerd) 

6. Bepaal de volgorde van de componenten. (versleep in de juiste volgorde) 

7.  Vink aan/af of een onderdeel moet gebruikt worden of niet.  

  



Maak nieuwe matrix aan. 
Klik op het plusteken icoontje  

 

1. Vul de naam in van deze matrix 

2. Maak favoriet of niet, een favoriet wordt standaard gebruikt als je op het   icoontje klikt. 

3. Bevestig 

 

 

Configureer de matrix en bepaal wat er op deze fiche moet staan. 

 

1. Vink de componenten welke je wil zien. (in dit geval zorg, verslagen, persoonlijke fiche) 

2. Bepaal de sorteer volgorde. 

3. Klik op een component en versleep deze naar de gewenste positie. 

4. Bepaal welke onderdelen je wil zien binnen een component. (in dit geval binnen de 

persoonlijke fiche wil ik enkel leeftijd en de huisarts zien) 

 

Pas de naam van de matrix aan, bepaal of deze favoriet is of verwijder. 
In maintenance klik op matrix 

klik op het potloodje.  

 



Selecteer matrix naar keuze 

 

 

De matrix in het LVS  

Bij de leerling  

Bij de leerling van keuze klik op het matrixfiche icoontje  

De matrix die je eerst ziet is deze welke je ingesteld hebt als favoriet, 

om standaard te worden gebruikt. 

 

1. Kies een matrixfiche. 

2. Kies een andere leerling. 

In het archief  

Klik onder COO TOOLS op het archief icoontje  

en zoek naar een leerling welke momenteel schoolverlater is. 

 

Je komt nu automatisch in het archief ( enkel voor coördinator niveau)  

 

1. Zoek de leerling. (enkele letters volstaan) 

2. Selecteer welke matrix je wil zien. 

3. Klik op de naam van de leerling om de geselecteerde matrix te zien van deze schoolverlater. 



Op het MDO 
Klik op de naam van de leerling  

 

1. Klik op de naam van de leerling om de matrix te openen. De matrix die weergegeven wordt is 

deze die ingesteld werd als standaard. (favoriet)  

Klik nogmaals op de naam om de matrix weer te sluiten. 

2. Selecteer een andere matrix om deze hier weer te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


