
Voorbeelden	  	  
We	  geven	  hier	  twee	  voorbeelden	  van	  hoe	  verschillende	  aanpakken	  kunnen	  worden	  gekozen	  
afhankelijk	  van	  het	  doel	  dat	  je	  hebt	  met	  observaties,	  de	  omstandigheden	  en	  	  je	  visie	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  
	  
1.	  Intervalobservatie	  bij	  spel	  
Deze	  observatiewijze	  is	  bedoeld	  om	  het	  spelgedrag	  van	  een	  kind	  te	  volgen	  met	  als	  hoofddoel	  
in	  het	  samenspel	  het	  patroon	  van	  initiatief	  nemen	  en	  volgen	  duidelijk	  te	  krijgen.	  De	  
observatie	  kan	  zowel	  bij	  vrij	  spel	  buiten	  of	  in	  de	  speelzaal	  als	  bij	  spel	  in	  de	  poppenhoek,	  
bouwhoek	  of	  zand/watertafel	  worden	  toegepast.	  Elke	  vijf	  minuten	  wordt	  geregistreerd	  en	  
genoteerd	  wat	  het	  kind	  op	  dat	  moment	  aan	  het	  doen	  is.	  Dat	  gebeurt	  aan	  de	  hand	  van	  vijf	  
codes:	  neemt	  initiatief	  (I);	  volgt	  initiatief	  van	  een	  ander	  (V);	  gaat	  in	  tegen	  initiatief	  van	  een	  
ander	  (T);	  stelt	  zich	  buiten	  spel	  (B);	  wordt	  door	  een	  ander	  gecorrigeerd	  (C);	  vertoont	  storend	  
gedrag	  (S).	  De	  tijdsaanduiding	  om	  de	  vijf	  codes	  is	  om	  een	  globaal	  idee	  van	  de	  tijdsverdeling	  
over	  de	  spelsituatie	  te	  krijgen.	  De	  vraag	  waarop	  met	  deze	  observatie	  antwoord	  gegeven	  kan	  
worden,	  is:	  ‘In	  hoeverre	  is	  dit	  kind	  in	  een	  spelsituatie	  volgzaam	  of	  initiatiefrijk,	  accepteert	  
het	  ideeën	  van	  anderen	  en	  wordt	  het	  door	  anderen	  geaccepteerd?	  Hoe	  gaat	  het	  met	  
tegenslagen	  hierbij	  om?’	  
Bron:	  Janson,	  D.	  &	  Memelink,	  D.	  (2008).	  Observeren	  Kun	  Je	  Leren.	  Thiememeulenhoff	  Bv	  
	  
2.	  Observatie	  van	  verbale	  interactie	  
De	  bedoeling	  van	  deze	  observatietechniek	  is	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  verbale	  
interactiepatronen	  tussen	  leerkracht	  en	  klas	  of	  groepje	  leerlingen.	  Niet	  de	  inhoud	  van	  
interactie	  wordt	  in	  beeld	  gebracht,	  maar	  het	  aantal	  malen	  dat	  de	  leraar	  of	  de	  leerling	  iets	  
zegt.	  Het	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  meer	  zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  spreiding	  in	  aandacht	  over	  alle	  
kinderen,	  over	  jongens	  en	  meisjes	  of	  over	  kinderen	  die	  veel	  en	  weinig	  initiatieven	  nemen	  
enz.	  Deze	  observatie	  kan	  alleen	  als	  de	  kinderen	  met	  een	  activiteit	  bezig	  zijn	  waarbij	  zij	  op	  
een	  vaste	  plaats	  zitten	  (bijvoorbeeld	  knutselen,	  tekenen).	  Werkwijze:	  maak	  een	  plattegrond	  
van	  de	  klas	  en	  geef	  de	  plaats	  van	  de	  leerkracht	  met	  een	  rondje	  aan.	  Elke	  leerling	  krijgt	  een	  
vierkantje.	  Voor	  elke	  vraag	  of	  opmerking	  van	  de	  leerkracht	  tegen	  de	  hele	  klas	  komt	  er	  vanaf	  
het	  rondje	  voor	  de	  klas	  een	  pijltje	  naar	  de	  leerlingen.	  Voor	  elke	  nieuwe	  verbale	  (re)actie	  uit	  
de	  klas	  komt	  er	  in	  het	  hok	  van	  die	  leerling	  een	  pijltje	  naar	  de	  leraar.	  Elke	  vraag	  of	  opmerking	  
van	  de	  leraar	  naar	  een	  bepaalde	  leerling	  komt	  als	  een	  pijl	  in	  het	  hok	  van	  die	  leerling	  te	  staan.	  
Per	  reactie	  van	  een	  leerling	  kan	  een	  rangnummer	  worden	  toegevoegd.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  
observatietijd	  is	  een	  ingevulde	  plattegrond	  van	  de	  klas	  ontstaan.	  Hieraan	  kun	  je	  zien:	  wie	  
kreeg	  er	  geen	  of	  nauwelijks	  aandacht	  en	  wie	  veel;	  is	  de	  mate	  van	  aandacht	  gekoppeld	  aan	  
bepaalde	  delen	  van	  het	  lokaal;	  werd	  er	  veel	  door	  de	  leerlingen	  onderling	  gesproken;	  werd	  er	  
vaak	  door	  leerlingen	  het	  initiatief	  genomen	  tot	  een	  vraag	  of	  een	  antwoord.	  
Bron:	  Janson,	  D.	  &	  Memelink,	  D.	  (2008).	  Observeren	  Kun	  Je	  Leren.	  Thiememeulenhoff	  Bv	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


