
Observeren	  en	  handelingsgericht	  observeren	  	  
Met	  observeren	  bedoelen	  we	  het	  doelgericht	  noteren	  van	  de	  verrichtingen	  van	  het	  
jonge	  kind.	  Dat	  kan	  op	  verschillende	  manieren.	  Maar	  met	  handelingsgericht	  
observeren	  willen	  we	  ook	  aan	  de	  slag	  te	  kunnen	  gaan	  met	  observatiegegevens:	  de	  
observatiegegevens	  kunnen	  leiden	  tot	  conclusies	  voor	  het	  eigen	  handelen.	  Het	  
uitgangspunt	  is	  dat	  kinderen	  uniek	  zijn	  en	  daarbij	  hoort	  adaptieve	  begeleiding	  die	  
uitgaat	  van	  de	  uniciteit	  van	  elk	  kind.	  Welke	  ondersteuning	  is	  nodig	  om	  het	  kind	  en	  
zijn	  talenten	  tot	  ontwikkeling	  te	  laten	  komen?	  Behalve	  goed	  kijken	  en	  luisteren	  naar	  
kinderen	  is	  het	  ook	  belangrijk	  om	  te	  kunnen	  waarnemen	  vanuit	  ontwikkelingslijnen.	  
Hoe	  vertaal	  je	  dit	  observeren	  vervolgens	  naar	  het	  juiste	  pedagogisch	  didactisch	  
handelen,	  is	  de	  vraag	  die	  in	  handelingsgericht	  observeren	  centraal	  staat.	  Dit	  leidt	  tot	  
een	  planmatige	  aanpak	  waarmee	  doelgericht	  kan	  worden	  gewerkt.	  Door	  
handelingsgericht	  observeren:	  

• kom	  je	  tot	  een	  goed	  activiteiten-‐	  en	  ondersteuningsaanbod	  
• kom	  je	  tot	  aanknopingspunten	  voor	  het	  eigen	  handelen	  en	  begeleiden	  in	  je	  

rol	  als	  leerkracht	  
• kom	  je	  tot	  inzicht	  welke	  kenmerken	  van	  een	  rijke	  leeromgeving	  nodig	  zijn	  om	  

te	  kunnen	  leren	  en	  ontwikkelen	  
• kom	  je	  tot	  inzicht	  dat	  indien	  je	  het	  observeren	  planmatig	  aanpakt	  je	  meer	  

informatie	  hebt	  over	  de	  groei	  die	  kinderen	  doormaken	  
• heb	  je	  snel	  alle	  informatie	  compleet	  voor	  de	  rapportage	  intern	  én	  aan	  ouders	  

	  
De	  cyclus	  van	  handelingsgericht	  werken	  kent	  de	  volgende	  stappen:	  
	  
Stap	  1:	  Doel	  en	  vraag	  
Stap	  2:	  Observeren,	  kijken	  en	  registreren	  
Stap	  3:	  Analyse,	  interpreteren,	  beoordelen	  en	  plannen	  activiteit	  of	  aanpak	  
Stap	  4:	  Uitvoeren	  kijken	  en	  registeren	  
Stap	  5:	  Evalueren	  van	  het	  doel	  /	  de	  vraag	  
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De	  essentie	  is	  dat	  in	  eerste	  instantie	  gegevens	  worden	  verzameld	  op	  een	  manier	  
waarbij	  geen	  interpretaties	  worden	  toegestaan.	  Voor	  het	  pedagogisch	  en	  didactisch	  
handelen	  heeft	  de	  waarneming	  waarde	  als	  er	  conclusies	  aan	  kunnen	  worden	  
verbonden	  die	  richtinggevend	  zijn	  voor	  het	  handelen.	  Observatiegegevens	  moeten	  
geanalyseerd	  worden.	  Dit	  gebeurt	  op	  basis	  van	  overeenkomsten	  en	  verschillen,	  
bijvoorbeeld	  door	  een	  prestatie	  van	  het	  kind	  te	  vergelijken	  met	  die	  van	  andere	  
kinderen	  of	  met	  een	  eerdere	  prestatie	  van	  het	  kind	  zelf.	  Daarbij	  kunnen	  eventueel	  in	  
meerdere	  of	  mindere	  mate	  opvallende	  feiten	  naar	  voren	  komen.	  Aan	  alle	  
waargenomen	  feiten	  wordt	  een	  uitleg	  gegeven,	  waaraan	  vervolgens	  
ontwikkelingsdoelen	  voor	  elk	  kind	  worden	  gekoppeld.	  Deze	  doelen	  geven	  sturing	  
aan	  het	  handelen	  van	  de	  leerkracht.	  Dit	  geldt	  evenzeer	  voor	  kinderen	  met	  speciale	  
ondersteuningsbehoeften	  als	  kinderen	  met	  normale	  ondersteuningsbehoeften:	  er	  is	  
altijd	  afstemming	  op	  het	  individuele	  kind	  noodzakelijk.	  
Als	  door	  analyse	  duidelijk	  is	  welke	  behoefte	  er	  bij	  het	  kind	  is,	  zal	  het	  aanbod	  en/of	  
het	  handelen	  van	  de	  professional	  daarop	  worden	  afgestemd.	  Als	  op	  deze	  manier	  het	  
aanbod	  en/of	  het	  handelen	  is	  vastgesteld	  kan	  het	  worden	  uitgevoerd.	  Voor	  de	  
leerkracht	  is	  het	  van	  belang	  om	  daarna	  vast	  te	  stellen	  of	  de	  doelen	  die	  men	  heeft	  
geformuleerd	  ook	  daadwerkelijk	  zijn	  bereikt.	  	  
Registreren,	  ofwel	  het	  vastleggen	  van	  gegevens	  is	  bedoeld	  als	  geheugensteun,	  
waardoor	  het	  mogelijk	  is	  om	  terug	  te	  kijken	  naar	  verschillende	  momenten	  van	  het	  
verloop	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  kind.	  Het	  volgt	  vaak	  op	  observatie.	  
	  
Observeren	  in	  de	  praktijk	  
Bij	  observeren	  ga	  je	  als	  volgt	  te	  werk:	  
	  

1. Bepaal	  de	  beginsituatie	  
Bijvoorbeeld:	  
- Josine	  kan	  zich	  tijdens	  het	  rekenen	  niet	  concentreren	  
- Aznan	  weigert	  mee	  te	  doen	  met	  gym	  
- Tije	  speelt	  niet	  met	  andere	  kinderen,	  maar	  altijd	  alleen	  

2. Verzamel	  achtergrondgegevens	  
Bijvoorbeeld:	  
- Groep	  van	  27	  kinderen	  
- Populair	  kind	  in	  de	  groep	  
- Is	  sinds	  vorige	  week	  hersteld	  van	  waterpokken	  
- Op	  kinderdagverblijf	  probleemkind	  geweest	  
- Beweeglijk	  van	  aanleg	  
- Thuissituatie	  stabiel	  

	  
3. Bepaal	  het	  doel	  en	  de	  doelgroep	  

Bijvoorbeeld:	  
Ik	  wil	  weten	  hoe	  vaak	  Josine	  tijdens	  de	  rekenles	  iets	  anders	  doet	  dan	  
rekenen.	  
	  

4. Kies	  observatiehulpmiddelen	  
Bijvoorbeeld:	  



- Stopwatch	  
- videocamera	  
	  

5. Kies	  de	  	  observatiemethode	  
Bijvoorbeeld:	  
- Kwantitatief:	  Hoe	  vaak?	   =	  turven	  (gestructureerd)	  
- Kwalitatief:	  Wat?	   	   =	  beschrijvend	  verslag	  (ongestructureerd)	  

	  
6. Maak	  observatievragen	  

Bijvoorbeeld	  (kwantitatieve	  methode)	  
	  
Te	  observeren	  gedrag	   Frequentie	  
Loopt	  weg	  van	  tafeltje	  
Wiebelt	  
Bijt	  op	  potlood	  
Kijkt	  uit	  het	  raam	  
Praat	  met	  ander	  kind	  
Schopt	  tegen	  tafelpoot	  
Valt	  
Krast	  in	  schrift	  
Praat	  in	  zichzelf	  

	  

	  
	  

7. Bepaal	  de	  observatiesituaties	  
Bijvoorbeeld:	  
- De	  rekenles	  
- Het	  buitenspel	  

	  
8. bepaal	  de	  observatiedata	  en	  tijdstippen	  

	  
9. kies	  een	  manier	  van	  rapporteren	  

Bijvoorbeeld:	  
- mondeling	  
- schriftelijk	  (portfolio	  (vrije	  rapporage),	  voorgedrukt	  formulier)	  	  


