
Manieren	  van	  observatie	  
Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  om	  te	  observeren	  en	  gegevens	  te	  registreren.	  	  
Door	  afstand	  te	  bewaren	  tot	  het	  kind	  dat	  wordt	  geobserveerd,	  wordt	  een	  beeld	  
verkregen	  van	  het	  gedrag	  in	  een	  normale	  situatie.	  Tijdens	  de	  observatie	  is	  het	  dan	  
ook	  van	  belang	  om	  interactie	  met	  het	  kind	  te	  vermijden	  (dus	  niet	  spreken	  en	  geen	  
oogcontact)	  en	  te	  voorkomen	  dat	  het	  kind	  ziet	  dat	  er	  notities	  worden	  gemaakt.	  Dit	  
kan	  namelijk	  het	  gedrag	  van	  het	  kind	  beïnvloeden.	  	  
Soms	  is	  het	  voor	  het	  beantwoorden	  van	  de	  onderzoeksvraag	  juist	  wél	  belangrijk	  om	  
invloed	  uit	  te	  oefenen	  tijdens	  de	  observaties,	  bijvoorbeeld	  om	  te	  zien	  wat	  voor	  
effect	  dat	  heeft.	  	  	  
Bij	  participerende	  observatie	  doet	  de	  professional	  zelf	  mee	  met	  de	  activiteit	  van	  het	  
kind.	  Door	  al	  meespelend	  in	  het	  spel	  veranderingen	  aan	  te	  brengen,	  kan	  de	  
professional	  observeren	  hoe	  het	  kind	  op	  die	  veranderingen	  reageert.	  Daarbij	  neemt	  
zij	  bijvoorbeeld	  deel	  aan	  het	  rollenspel	  van	  kinderen	  om	  te	  kijken	  of	  kinderen	  het	  
spel-‐idee	  oppikken	  en	  overnemen	  van	  de	  leerkracht	  en	  om	  te	  kijken	  of	  kinderen	  
adequaat	  reageren	  op	  prikkels	  om	  het	  spel	  te	  verrijken.	  
	  
In	  de	  praktijk	  zijn	  er	  veel	  observatie-‐instrumenten	  die	  gebruikt	  kunnen	  worden	  bij	  
het	  observeren.	  Voorbeelden	  zijn	  KIJK,	  OVM,	  Horeb	  of	  Pravoo.	  Om	  het	  
gebruiksgemak	  te	  vergroten	  en	  de	  gegevens	  vergelijkbaar	  te	  maken	  met	  die	  van	  
andere	  kinderen	  wordt	  vaak	  gebruik	  gemaakt	  van	  gerichte	  en	  gestructureerde	  
gegevensverzameling	  met	  instrumenten	  die	  elektronische	  verwerking	  van	  gegevens	  
mogelijk	  maakt.	  Daardoor	  kunnen	  ook	  makkelijk	  ontwikkeloverzichten,	  
groepsoverzichten	  en	  trendanalyses	  worden	  verkregen.	  
	  
Naast	  observeren	  zijn	  er	  nog	  andere	  manieren	  om	  gegevens	  te	  verzamelen	  op	  basis	  
waarvan	  	  er	  iets	  kan	  worden	  gezegd	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  bijvoorbeeld:	  

• Het	  geregeld	  afnemen	  van	  toetsen	  	  	  
• Het	  voeren	  van	  een	  ontwikkelings-‐	  of	  leergesprek	  
• Het	  gebruiken	  van	  een	  ontwikkelingsvolgsysteem	  
• Het	  laten	  gebruiken	  van	  een	  portfolio	  

	  
	  
	  
	  


