
Kijken	  naar	  het	  totale	  kind	  
Uitgangspunt	  bij	  observeren	  is	  dat	  je	  iets	  te	  weten	  wilt	  komen	  over	  de	  ontwikkeling	  
van	  kinderen,	  vaak	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  te	  kunnen	  stimuleren.	  	  
Op	  het	  moment	  dat	  een	  kind	  groep	  1	  binnenkomt	  is	  het	  natuurlijk	  geen	  
onbeschreven	  blad.	  Het	  heeft	  daarvóór	  ook	  al	  een	  ontwikkeling	  doorgemaakt.	  Veel	  
scholen	  en	  onderbouwleerkrachten	  vinden	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  ze	  ook	  al	  iets	  
weten	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  vóór	  de	  basisschool,	  zodat	  ze	  al	  meteen	  
daarop	  kunnen	  inspelen	  in	  hun	  handelen	  en	  op	  deze	  manier	  preventief	  kunnen	  
werken.	  Zij	  willen	  met	  andere	  woorden	  liever	  niet	  afwachten	  totdat	  zij	  eventuele	  
aandachtspunten	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  pas	  na	  een	  tijdje	  zelf	  ontdekken,	  
wanneer	  dit	  al	  vóór	  de	  basisschool	  bij	  anderen,	  zoals	  professionals	  in	  de	  
kinderopvang	  of	  peuterspeelzaal	  bekend	  was.	  In	  Voor	  en	  Vroegschoolse	  Educatie	  
(VVE)	  is	  er	  veel	  aandacht	  voor	  deze	  doorgaande	  lijn	  van	  de	  voorschool	  naar	  de	  
onderbouw	  in	  het	  basisonderwijs,	  en	  de	  rol	  van	  handelingsgericht	  observeren	  en	  
stimuleringsgericht	  handelen	  daarbinnen.	  
	  
Verschillen	  in	  ontwikkeling	  
De	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  verloopt	  vaak	  ongelijkmatig	  en	  kinderen	  verschillen	  
onderling	  vaak	  sterk	  in	  hun	  ontwikkeling,	  ook	  zelfs	  per	  ontwikkelingsgebied.	  Soms	  
zien	  we	  een	  grillig	  beeld	  van	  een	  	  kind	  dat	  	  zich	  bijvoorbeeld	  verbaal	  sterk	  ontwikkelt	  
maar	  motorisch	  wat	  langzamer	  is.	  Dit	  is	  normaal	  bij	  jonge	  kinderen.	  Er	  hoeft	  
helemaal	  geen	  sprake	  te	  zijn	  van	  achterstanden	  die	  schadelijk	  zijn	  op	  langere	  termijn	  
of	  van	  voorsprong.	  Overzichten	  met	  ontwikkellijnen	  en	  tussendoelen	  zoals	  die	  van	  
SLO	  	  zijn	  gemaakt	  om	  goed	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  hoe	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  
jonge	  kind	  op	  de	  verschillende	  ontwikkelingsgebieden	  zoals	  taal,	  sensomotoriek,	  
rekenen/wiskunde,	  spel	  en	  sociaal-‐emotioneel,	  globaal	  verloopt.	  Het	  is	  dus	  geen	  
toetsingskader.	  Het	  geeft	  aan	  welke	  bandbreedte	  in	  de	  ontwikkeling	  nog	  binnen	  het	  
reguliere	  valt,	  en	  wanneer	  er	  mogelijk	  sprake	  is	  van	  afwijkingen	  van	  het	  normale	  
ofwel	  van	  achterstand	  of	  voorsprong.	  Dit	  is	  noodzakelijk	  om	  de	  stand	  van	  zaken	  rond	  
de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  te	  kunnen	  vaststellen,	  te	  vergelijken	  en	  het	  kind	  in	  de	  
ontwikkeling	  te	  kunnen	  stimuleren.	  Er	  bestaan	  verschillende	  visies	  op	  hoe,	  maar	  ook	  
wanneer	  er	  reguliere	  en	  extra	  ondersteuning	  wordt	  geboden	  aan	  de	  ontwikkeling	  
van	  kinderen.	  In	  relatie	  daarmee	  zijn	  er	  ook	  verschillende	  perspectieven	  op	  wanneer,	  
hoe	  en	  met	  welk	  doel	  er	  observaties	  worden	  verricht.	  
	  
Observatie	  instrumenten	  en	  volgsystemen	  
Op	  veel	  scholen	  wordt	  er	  in	  de	  onderbouw	  gebruik	  gemaakt	  van	  (onderdelen	  uit)	  
methoden	  of	  programma’s,	  bijvoorbeeld	  VVE	  programma’s.	  Deze	  methoden	  of	  
programma’s	  hebben	  vaak	  hun	  eigen	  observatiesysteem.	  Zo	  maakt	  het	  VVE	  
programma	  Piramide	  gebruik	  van	  de	  eigen	  CITO	  volgsystemen	  en	  heeft	  het	  VVE	  
programma	  Startblokken	  van	  Basisontwikkeling	  het	  HOREB	  volgsysteem.	  Ook	  
scholen	  die	  niet	  met	  een	  vast	  programma	  of	  methode	  werken,	  maken	  gebruik	  van	  
volgsystemen.	  Een	  kindvolgsysteem	  biedt	  een	  systematische	  werkwijze	  om	  kinderen	  
beter	  te	  leren	  begrijpen	  en	  adequaat	  op	  hun	  behoeften,	  mogelijkheden	  en	  
beperkingen	  te	  kunnen	  inspelen.	  Met	  behulp	  van	  aandachtspunten	  uit	  observatie-‐	  of	  
vragenlijsten	  wordt	  bijgehouden	  wat	  het	  kind	  doet	  en/of	  kan	  doen.	  Soms	  wordt	  ook	  
gewerkt	  met	  toetsen	  of	  testen.	  Dit	  is	  een	  werkwijze	  waarbij	  op	  een	  afgesproken	  



manier	  een	  aantal	  gedragingen/prestaties	  wordt	  onderzocht.	  Voor	  alle	  kinderen	  
moet	  de	  toets/test	  op	  dezelfde	  manier	  worden	  afgenomen	  om	  de	  resultaten	  correct	  
te	  kunnen	  interpreteren.	  De	  resultaten	  op	  de	  toets	  zijn	  een	  indicatie	  voor	  wat	  een	  
kind	  op	  een	  bepaald	  gebied	  kan.	  Voorbeeld:	  het	  aantal	  woordjes	  dat	  het	  kind	  
beheerst,	  is	  een	  indicatie	  voor	  het	  niveau	  van	  de	  taalontwikkeling.	  
Bron:	  http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/observatie/jongekinderen.htm	  
In	  observaties	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  totale	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  en	  naar	  de	  
verschillende	  ontwikkelingsgebieden	  daarbinnen.	  Er	  kan	  verdiepend	  worden	  
gekeken	  naar	  bepaalde	  onderdelen	  in	  de	  ontwikkeling,	  als	  daar	  aanleiding	  voor	  is.	  	  
	  
Talen	  en	  signalen	  
Het	  is	  zaak	  om	  bij	  het	  observeren	  goed	  te	  kijken	  naar	  de	  verschillende	  talen	  die	  
jonge	  kinderen	  spreken.	  De	  verbale	  ontwikkeling	  zegt	  lang	  niet	  alles	  alléén.	  Aan	  de	  
bewegingen	  van	  kinderen,	  hun	  interactie,	  spel,	  houding	  en	  gedrag,	  maar	  ook	  
datgene	  wat	  ze	  maken,	  produceren	  of	  knutselen	  is	  in	  bredere	  zin	  veel	  af	  te	  lezen.	  	  
	  
Geschikte	  situaties	  om	  te	  observeren	  
Het	  spontane	  (rollen)spel	  van	  kinderen	  biedt	  aanknopingspunten	  om	  alle	  ‘talen’	  en	  
signalen	  van	  	  van	  kinderen	  uit	  op	  te	  pakken.	  
	  

Rik,	  Faruk,	  Bente	  en	  Sophie	  spelen	  in	  ‘het	  restaurant’.	  Ze	  hebben	  afspraken	  
gemaakt	  over	  de	  rollen	  en	  hebben	  daarbij	  passende	  kleding	  uitgezocht	  en	  
aangetrokken.	  Faruk	  is	  ober	  en	  neemt	  de	  bestelling	  op	  van	  de	  gasten.	  Bente	  
en	  Sophie	  zijn	  gasten.	  Zij	  kiezen	  iets	  van	  de	  kaart.	  Faruk	  ‘schrijft’	  de	  bestelling	  
op	  in	  zijn	  boekje.	  Rik	  is	  ‘kok’	  en	  krijgt	  de	  bestelling	  door.	  Hij	  telt	  of	  ze	  genoeg	  
glazen	  hebben	  voor	  alle	  gasten.	  Daarna	  verdeelt	  hij	  de	  limonade	  over	  de	  
glazen.	  

	  
Uit	  het	  voorbeeld	  kunnen	  we	  veel	  aflezen	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  alle	  kinderen	  
afzonderlijk:	  hun	  samenspel	  en	  sociaal	  emotionele	  ontwikkeling,	  het	  organiseren	  en	  
structureren	  van	  hun	  spel,	  het	  maken	  van	  afspraken,	  de	  mondelinge	  
taalontwikkeling,	  de	  schrijfontwikkeling	  en	  de	  rekenontwikkeling.	  
	  
Ook	  het	  gedrag	  van	  kinderen	  buiten	  het	  geplande	  programma	  om,	  zoals	  in	  
routinemomenten,	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  brengen	  en	  ophalen	  van	  de	  kinderen,	  tijdens	  
het	  naar	  buiten	  gaan,	  het	  (fruit)	  eten	  en	  tijdens	  de	  wisseling	  van	  activiteiten	  kan	  
veelzeggend	  zijn.	  
	  

Esmee	  en	  Fatima	  gaan	  de	  spullen	  waar	  ze	  mee	  gespeeld	  hebben	  opruimen.	  Ze	  
kijken	  op	  de	  plaatjes	  op	  de	  laden	  waar	  alles	  hoort.	  Van	  sommige	  dingen	  
moeten	  ze	  zelf	  kijken	  waar	  het	  in	  de	  kast	  past.	  De	  kussens	  moeten	  ergens	  
hoog	  in	  de	  kast.	  Daar	  komen	  ze	  niet	  bij.	  Maar	  met	  het	  trapje	  wél.	  

	  
Dit	  voorbeeld	  laat	  zien	  dat	  Esmee	  en	  Fatima	  oplossingen	  kunnen	  bedenken	  voor	  hun	  
vragen,	  en	  hoever	  ze	  zijn	  in	  de	  rekenen/wiskunde	  ontwikkeling.	  	  
	  
Observatiemodellen	  



Om	  naar	  spelsituaties	  zoals	  het	  bovengenoemde	  voorbeeld	  van	  ‘het	  restaurant	  ‘	  te	  
kijken	  kan	  je	  gebruik	  maken	  van	  een	  observatiemodel	  met	  daarin	  aandachtspunten	  
voor	  het	  signaleren	  van	  de	  ontwikkeling.	  Zulke	  observatiemodellen	  kunnen	  ook	  
gemaakt	  en	  gebruikt	  worden	  om	  naar	  constructieve	  activiteiten	  en	  naar	  geletterde	  
activiteiten	  te	  kijken.	  Het	  onderstaande	  voorbeeld	  	  is	  een	  observatiemodel	  ontleend	  
aan	  Startblokken	  van	  Basisontwikkeling	  (Janssen-‐Vos	  &	  Pompert,	  2003)	  
	  
A. Betekenissen	  en	  motieven	  van	  kinderen	  	  
	  
Aandachtspunten	  voor	  het	  signaleren	  van	  de	  ontwikkeling:	  

• Plezier	  hebben	  in	  de	  activiteiten	  en	  actieve	  betrokkenheid	  bij	  het	  spel;	  
• Deelnemen	  aan	  de	  spelactiviteiten	  van	  andere	  kinderen;	  
• Zelf	  initiatieven	  nemen	  voor	  spelactiviteiten	  met	  andere	  kinderen	  

	  
B. De	  ontwikkeling	  van	  spelactiviteiten	  
	  
Aandachtspunten	  voor	  het	  signaleren	  van	  de	  ontwikkeling:	  

• Vooral	  bewegend	  actief	  zijn	  met	  het	  spelmateriaal	  
• Manipulerend	  en	  experimenterend	  bezig	  zijn	  met	  voorwerpen	  en	  materialen	  
• Voorwerpen	  een	  andere	  rol	  of	  betekenis	  geven	  
• Doen	  alsof	  je	  iets	  echt	  doet	  
• Lossen	  rollen	  spelen	  en	  rolgebonden	  handelingen	  uitvoeren	  in	  het	  spel	  naast	  

andere	  kinderen	  
• Samen	  spelen	  met	  kinderen	  in	  een	  zelfde	  spelsituatie	  
• Meer	  en	  meer	  interactief	  rollenspel	  spelen	  met	  andere	  kinderen	  samen	  
• Thematisch	  rollenspel	  spelen	  waarin	  doen-‐alsof-‐lezen	  en	  schrijven	  een	  plaats	  

hebben	  
	  
C. Taal-‐denken	  binnen	  spelactiviteiten	  
Aandachtspunten	  voor	  het	  signaleren	  van	  de	  ontwikkeling:	  

• De	  taal	  die	  hoort	  bij	  de	  voorwerpen	  en	  handelingen	  in	  het	  spel	  begrijpen;	  
• Voorwerpen	  en	  handelingen	  zelf	  benoemen;	  
• Voorwerpen,	  handelingen	  en	  gebeurtenissen	  beschrijven;	  
• Vertellen	  over	  spelactiviteiten;	  
• Reageren	  op	  de	  rollentaal	  in	  het	  spelthema;	  
• Zelf	  rollentaal	  en	  rollendialogen	  gebruiken	  in	  het	  spelthema	  
• Vertellen	  en	  redeneren,	  waarbij	  woorden	  als	  ‘want’	  en	  ‘omdat’	  gebruikt	  

worden.	  
	  
In	  het	  bovengenoemde	  voorbeeld	  van	  het	  restaurant	  zijn	  er	  (observatie)doelen	  
ingebouwd	  in	  de	  spelactiviteit	  (Janssen-‐Vos	  &	  Pompert,	  2003).	  Daarom	  zijn	  deze	  
spelactiviteiten	  zo	  geschikt.	  Het	  gaat	  dan	  om	  de	  volgende	  doelen:	  
	  
Basiskenmerken	  

• Zich	  prettig	  voelen	  in	  de	  groep,	  zich	  ‘wel	  bevinden’;	  



• Plezier	  hebben	  in	  gezamenlijk	  activiteiten	  en	  daaraan	  op	  betrokken	  wijze	  
deelnemen;	  

• Nieuwsgierig	  zijn	  en	  graag	  onderzoeken	  en	  experimenteren;	  
• Zelfvertrouwen	  opbouwen;	  
• Actief	  zijn,	  zelf	  initiatieven	  nemen	  en	  meegaan	  in	  de	  initiatieven	  van	  anderen	  

	  
En	  bij	  sociale	  ontwikkeling:	  

• Geïnteresseerd	  raken	  in	  anderen	  en	  meedoen	  aan	  de	  activiteiten	  van	  
anderen;	  

• Anderen	  laten	  meedoen	  en	  betrekken	  in	  activiteiten;	  
• Met	  volwassenen	  willen	  meedoen	  en	  hen	  vragen	  en	  wensen	  voorleggen;	  
• Andere	  kinderen	  toelaten	  in	  contacten	  met	  de	  leidster	  of	  leerkracht;	  
• Samen	  spelen	  met	  de	  beschikbare	  middelen	  en	  materialen;	  
• Zich	  steeds	  beter	  zonder	  hulp	  van	  een	  ander	  kunnen	  redden.	  

	  
	  


