
Verschillende	  doelen	  van	  observeren	  
De	  onderliggende	  visie	  die	  je	  hebt	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  bepaalt	  het	  
perspectief	  van	  waaruit	  je	  naar	  kinderen	  kijkt	  en	  kinderen	  observeert.	  	  
Afhankelijk	  van	  het	  uitgangspunt	  dat	  je	  kiest	  in	  je	  aanbod	  is	  ook	  je	  manier	  van	  
observeren:	  	  
- Gericht	  op	  het	  signaleren	  van	  opvallende	  feiten	  om	  uitval	  vast	  te	  stellen	  en	  te	  

repareren	  
- Of	  gericht	  op	  het	  vaststellen	  van	  de	  behoeften	  van	  kinderen	  zodat	  de	  

leerkracht	  sturing	  kan	  geven	  aan	  het	  ondersteunend	  handelen	  ten	  behoeve	  
van	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  

In	  het	  laatste	  geval	  is	  sprake	  van	  handelingsgericht	  werken	  en	  observeren.	  
Leerkrachten	  die	  handelingsgericht	  werken	  zullen	  observaties	  vooral	  gebruiken	  om	  
zicht	  te	  krijgen	  op	  waar	  het	  kind	  staat	  in	  de	  ontwikkeling	  en	  hoe	  ze	  het	  kind	  kunnen	  
uitdagen	  en	  prikkelen	  om	  de	  ontwikkeling	  verder	  te	  stimuleren.	  	  
	  
Leerkrachten	  hebben	  verschillende	  doelen	  met	  het	  observeren	  en	  het	  verzamelen	  
van	  de	  gegevens	  uit	  observaties:	  
	  
- Ontwikkelingsbehoefte	  van	  kinderen	  vaststellen	  en	  sturing	  geven	  aan	  je	  

handelen.	  Het	  kind	  uitdagen	  en	  prikkelen:	  de	  ontwikkeling	  doelgericht	  
stimuleren	  en	  ondersteunen	  

- De	  progressie	  van	  het	  kind	  meten	  om	  vast	  te	  stellen	  of	  het	  kind	  in	  de	  
afgelopen	  periode	  voldoende	  ontwikkeling	  heeft	  doorgemaakt.	  

- De	  gegevens	  van	  kind	  vergelijken	  met	  die	  van	  andere	  kinderen	  in	  de	  groep:	  
Valt	  het	  kind	  op	  ten	  opzichte	  van	  de	  andere	  kinderen?	  Kan	  het	  kind	  
meekomen	  in	  de	  methode	  en	  in	  het	  onderwijs	  binnen	  de	  groep?	  

- Is	  er	  sprake	  van	  opvallende	  feiten?	  Is	  er	  een	  stagnatie	  in	  de	  ontwikkeling?	  Zo	  
ja,	  waardoor	  is	  die	  ontstaan?	  Hoe	  kunnen	  we	  dit	  repareren?	  Hoe	  ziet	  het	  
handelingsplan	  eruit?	  Worden	  de	  doelen	  in	  het	  handelingsplan	  bereikt?	  Kan	  
de	  school	  en	  de	  leerkracht	  inspelen	  op	  de	  speciale	  behoeften	  van	  het	  kind?	  

- Onderwijsevaluatie:	  Wanneer	  blijkt	  dat	  een	  hele	  groep	  kinderen	  lager	  scoort	  
op	  bijvoorbeeld	  woordenschat	  dan	  de	  groep	  van	  vorig	  jaar,	  is	  er	  wellicht	  
reden	  om	  de	  methode	  te	  heroverwegen,	  of	  de	  instructie,	  of	  wellicht	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  handelen	  van	  de	  leerkracht.	  Op	  dezelfde	  manier	  kunnen	  ook	  
de	  resultaten	  van	  de	  gehele	  schoolpopulatie	  worden	  vergeleken	  en	  gewogen.	  
Zo	  leggen	  scholen	  verantwoording	  af	  over	  de	  onderwijsresultaten	  op	  hun	  
school,	  bijvoorbeeld	  tegenover	  de	  Inspectie	  of	  tegenover	  ouders	  (let	  wel:	  op	  
sommige	  scholen	  wordt	  zo	  gewerkt.	  Maar	  wanneer	  ontwikkelingsgericht	  en	  
handelingsgericht	  wordt	  gewerkt	  zou	  dit	  in	  feite	  niet	  kunnen	  gebeuren!).	  

- Ouders	  op	  de	  hoogte	  brengen	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  kind,	  zowel	  op	  
individueel	  niveau	  (resultaten	  vergeleken	  hoe	  het	  kind	  er	  eerder	  voorstond	  
en	  of	  er	  progressie	  is)	  als	  op	  groepsniveau	  (hoe	  zijn	  de	  resultaten	  in	  
vergelijking	  mate	  andere	  kinderen	  in	  de	  groep?	  Veel	  scholen	  vinden	  het	  
belangrijk	  dat	  ouders,	  naast	  een	  beeld	  van	  de	  progressie	  van	  de	  resultaten	  
van	  het	  kind,	  ook	  een	  reëel	  beeld	  krijgen	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind,	  in	  
vergelijking	  met	  andere	  kinderen	  in	  de	  groep.	  

	  


