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Observeren is iets wat mensen dagelijks doen. Meestal gebeurt dit onbewust. In het 
werken met mensen is observeren een bruikbaar instrument om veel informatie te 
vergaren. In de kinderopvang wordt dan ook veelvuldig gewerkt met observeren. In deze 
training wordt het belang van observeren opgefrist en maak je kennis met verschillende 
observatiemethoden binnen de kinderopvang. Je gaat aan de slag met de verschillende 
methoden en technieken om zo de verschillen te ervaren en uiteindelijk een actieplan te 
kunnen invullen (niveau 3) of een plan van aanpak te kunnen maken naar aanleiding van 
een conclusie uit een observatie (niveau 4). 
 

 

Je toekomstige collega 
 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt een observatieplan maken. 

• Je kunt observatiedoelen bepalen aan de hand van de beginsituatie van een kind. 

• Je kent verschillende observatietechnieken. 

• Je kunt verschillende observatietechnieken toepassen. 

• Je hebt kennisgenomen van verschillende observatiemethoden binnen de kinderopvang. 

• Je kunt verschillende observatiemethoden toepassen. 

• Je kunt een actieplan invullen naar aanleiding van een observatie (pm3ko). 

• Je kunt een plan van aanpak maken naar aanleiding van een observatie (gpm4ko). 

Naam: Lisa van der Heuvel 

Leeftijd: 21 jaar 

Werkzaam als: Pedagogisch medewerker kinderopvang 

Medewerkers: Twaalf pedagogisch medewerkers, één  
helpende, één locatiehoofd, drie stagiairs. 

Soort werkzaamheden: Begeleiden van kinderen, activiteiten organiseren, toezicht houden, 
observeren, rapporteren, overleggen. 

Belangrijkste tool in haar werk: Ik kan goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. 

Uitdaging in haar werk: Overzicht houden: er zijn momenten waarop ik veel tegelijk moet doen, 
bijvoorbeeld het fruit snijden, kinderen helpen en de telefoon aannemen. 
Dan raak ik het overzicht kwijt. 

Grootste moeilijkheid: Oudergesprekken blijf ik lastig vinden. Helemaal als de ouders kritisch zijn. 

Wat er moet veranderen: De groepen mogen van mij kleiner. Of we moeten met meer 
medewerkers op de groep werken. 

Grootste blunder: Ik heb voor mijn stage eens een kind moeten observeren. Er waren twee 
kinderen met dezelfde naam in de groep. Heb ik het verkeerde kind 
geobserveerd! 

Waar wil je aan werken: Ik wil graag beter objectief kunnen observeren in plaats van subjectief. 
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Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. je actieve deelname tijdens de lessen 
2. een persoonlijk verslag met daarin: 

• een trainingslogboek 

• een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 
3. een demonstratie van je actieplan (pm3ko) of plan van aanpak (gpm4ko). 

 
Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je gedaan hebt en wat je geleerd hebt. Het 
persoonlijk verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-
methode. 
 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of een snelhechter waar je notities in 
bewaart. Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na 
elke oefening leg je ook de reflectie vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes 
uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze opdrachten of oefeningen verwerk je in een STARR. Hieronder 
staat de opzet van een STARR. 

  
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 
 

Demonstratie: Invullen van een actieplan (pm3ko) of 
het maken van een plan van aanpak (gpm4ko) naar 
aanleiding van een observatie 
Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

Naar aanleiding van een conclusie uit een casus vul je een actieplan in (pm3ko) of maak je 
een plan van aanpak (gpm4ko). 
 
1. casus 

Op kinderdagverblijf Het Lieveheersbeestje wordt voor ieder kind in elk geval jaarlijks 
een observatie uitgevoerd. Als mentor van Nick ben jij aan de beurt om hem te 
observeren. Lisa is jouw werkbegeleidster en zal regelmatig terugkomen in deze 
training. 

 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 
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2. bijzonderheden 
Bij de demonstratieopdracht presenteer je in tweetallen jullie actieplan (pm3ko) of plan 
van aanpak (gpm4ko) aan je klasgenoten. Jullie doen dat in een simulatiespel waarbij 
jullie de mentor van Nick zijn en jullie medestudenten jullie collega’s zijn op de 
werkvloer. Jullie simuleren dus een kindbespreking. 
Het doel van deze presentatie/bespreking is om jullie plan helder over te brengen. Jullie 
laten daarbij zien dat jullie objectief hebben geobserveerd, een observatiemethode 
correct hebben gebruikt, een duidelijke conclusie hebben getrokken en op basis 
daarvan dus een helder actieplan of plan van aanpak kunnen maken. Dit doen jullie in 
tien minuten. 

 
3. voorbereiding 

De casus van Nick vormt een rode draad in deze training. De gegevens die je nodig 
hebt voor de demonstratieopdracht verzamel je gedurende de training. Denk hierbij 
aan een objectieve observatie, het gebruik van verschillende observatiemethoden, het 
trekken van een conclusie en het in gesprek gaan met de ouders van Nick. 

 
4. uitvoering  

Belangrijk bij de demonstratieopdracht is dat je niet alleen het actieplan of plan van 
aanpak presenteert, maar ook de achtergronden daarvan duidelijk weergeeft. Voordat 
je je plan bespreekt, vertel je iets over Nick, de aanleiding voor het observeren, het 
observatiedoel, het gekozen instrument en de conclusie.  

 
5. beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 

 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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In dit hoofdstuk wordt je kennis over observeren opgefrist. 
 

 

 
Observeren, wat is dat ook alweer? Lees de theorie over methodisch werken bij observeren 
aandachtig door en beantwoord dan de volgende vragen: 

• Wat is het verschil tussen waarnemen en observeren? Geef hiervan een concreet 
voorbeeld. 

• Waarom is observeren in de kinderopvang belangrijk? Geef hiervan een concreet 
voorbeeld. 

• Wat is het verschil tussen objectief observeren en subjectief observeren? Geef hiervan 
een concreet voorbeeld. 

• Waar dienen de hulpmiddelen voor bij het observeren? Geef hiervan een concreet 
voorbeeld. 

• Waarom is het van belang dat het observeren methodisch gebeurt? 

• Welke stappen bevat het methodisch werken? 

 
 

• Bespreek in kleine groepjes jullie antwoorden met elkaar. Zijn er verschillen? Waaraan 
ligt dat? Kunnen jullie samen een definitie van observeren geven? En een definitie van 
methodisch werken? 

 
Neem je antwoorden op de vragen en de definitie van observeren op in je 
trainingslogboek. 
 

>Observeren 

Doelstellingen
• Je kunt aangeven wat het belang van observeren is. 

• Je kunt een objectieve waarneming vastleggen. 

• Je kunt een observatieplan maken. 

• Je kunt een individueel kind observeren. 

• Je kunt een groep kinderen observeren. 

1. Opdracht: Observeren 

Theoriebron 1: 
Methodisch 
werken 
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In de vorige opdracht heb je weer even kunnen ‘snuffelen’ aan de term ‘observeren’. Maar 
heb je je het belang van observeren ook al eigen gemaakt? Daarover gaat deze opdracht. 
Geef antwoord op de volgende vragen. Maak gebruik van de website www.factor-e.nl om 
informatie op te zoeken. 

• Hoe kom je aan informatie over een kind? Noem ten minste vier verschillende 
manieren. 

• Waarom wordt volgens jou geobserveerd in de kinderopvang? 

• Welke informatie kun je halen uit een observatie? 

• Welke informatie kun je halen uit een observatie met behulp van verschillende bronnen? 
Gebruik ten minste vier verschillende bronnen voor je antwoord. 

 

• Lees de volgende casus en beantwoord daarna de vragen. 
 
Casus 
Lotte is 1 jaar. Ze gaat drie dagen in de week naar de kinderopvang. Sinds Lotte naar de 
kinderopvang gaat, is ze een vrolijk meisje. Ze kan zich goed vermaken met speeltjes en 
met kijken. Ook lacht ze veel. De laatste twee weken is ze echter erg onrustig en huilt ze 
veel. Haar ouders zijn al met Lotte naar de huisarts geweest, maar die kon niets 
lichamelijks vinden. 
 

• Hoe zou je erachter kunnen komen wat er met Lotte aan de hand is?  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Waarom zou observeren in dit geval wel of niet meer informatie kunnen geven?  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Beschrijf in je trainingslogboek wat jij het belang van observeren vindt. 
 

 
Een grote valkuil bij observeren is dat je subjectief observeert. Subjectief observeren wil 
zeggen dat je een waarde toekent aan je observatie. Bijvoorbeeld wanneer je zegt dat een 
kind verdrietig is omdat je hem ziet huilen. Verdrietig is de waarde die je dan toekent aan 
de tranen van het kind. Bij objectief observeren geef je feitelijk weer wat er gebeurt. In dit 
voorbeeld: het kind huilt.  
 
Geef bij de volgende waarnemingen aan of deze objectief of subjectief zijn. 

• Elin komt verlegen de klas binnen.  ____________________________________________________________________________  

• Robin loopt naar de witte kast, trekt een lade open en pakt met zijn rechterhand een 

pen uit de lade.  ________________________________________________________________________________________________________  

• Het is erg druk in de groep. Alle kinderen lopen door elkaar en maken veel troep.  _______  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Merel verveelt zich en plaagt daarom de andere kinderen.  __________________________________________  

• Renée gaapt en zit onderuitgezakt op de bank.  __________________________________________________________  

2. Opdracht: Belang van observeren 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 

3. Oefening: Objectief versus subjectief 
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Nu je weer helder voor ogen hebt wat het verschil is tussen objectief en subjectief 
observeren, ben je aan de volgende oefening toe. 
 
Voorbereiding 
Dit is een individuele opdracht, met een nabespreking in een groepje van vier. 

• Leg pen en papier klaar en zorg voor een computer in een rustige ruimte waar je je 
goed kunt concentreren. 

 
Uitvoering 

• Ga nu naar www.factor-e.nl en bekijk het filmpje van Nick. 

• Geef eerst een subjectieve beschrijving van wat je ziet en vindt (maximaal zeven 
zinnen).  

• Bekijk het filmpje nogmaals en geef dan een objectieve beschrijving van wat je ziet 
(ook maximaal zeven zinnen). 

• Leg de beide beschrijvingen naast elkaar. Welke observatie heeft volgens jou de meeste 
waarde, de objectieve observatie of de subjectieve observatie. 

• Bespreek in een groepje van vier studenten jullie conclusies. Kunnen jullie tot één 
gezamenlijke conclusie komen? 

 
Controle 
• Heb je het filmpje van Nick bekeken? 

• Heb je een subjectieve beschrijving gegeven? 

• Heb je een objectieve beschrijving gegeven? 

• Heb je een conclusie getrokken en deze besproken in een groepje? 

• Zijn jullie tot één conclusie gekomen? 
 
Reflectie 

• Hoe heb je de verschillende manieren van observeren ervaren? 

• Welke manier vond je makkelijker en waarom? 

• Wat heb je van deze oefening geleerd? 
 
Neem je conclusie op in je trainingslogboek. 
 

 
Objectief observeren op papier is één ding, maar in het echt is het vaak toch anders. 
Daarom ga je hiermee nu oefenen. Deze oefening voer je uit in viertallen. Jullie gaan het 
gedrag van medestudenten observeren. 
 
Voorbereiding 

• Bepaal samen het doel van jullie observatie. 

• Formuleer naar aanleiding van dit doel twee à drie vragen waarop je antwoord wilt 
krijgen. 

• Neem een vel papier waarop jullie je feitelijke waarnemingen kunnen noteren. 

• Bepaal van welke studenten jullie het gedrag gaan observeren en in welke situatie. 
 
Uitvoering 

• Jullie gaan op dezelfde plek zitten en observeren het gedrag van jullie medestudenten. 

• Observeer tien minuten (zet het alarm van je mobiel of horloge aan zodat je niet steeds 
op de tijd hoeft te letten). 

• Beantwoord de vragen die jullie van tevoren hebben opgeschreven naar aanleiding van 
jullie aantekeningen tijdens de observatie. 

• Vergelijk jullie antwoorden met elkaar en bespreek in hoeverre deze met elkaar 
overeenkomen of juist niet. 

Zie voor meer 
informatie  
www.factor-e.nl 

4. Oefening: Objectief observeren  
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• Discussieer over het hoe en waarom van de verschillen en relateer dat aan de termen 
‘objectief’ en ‘subjectief’. 

 
Controle 

• Hebben jullie een observatiedoel geformuleerd? 

• Hebben jullie twee à drie vragen geformuleerd? 

• Hebben jullie de vragen beantwoord naar aanleiding van jullie observatie? 

• Hebben jullie je antwoorden vergeleken? 

• Hebben jullie een discussie gevoerd over objectief en subjectief observeren? 
 
Reflectie 
• Wat vind je van deze oefening? 

• Wat vond je lastig aan het observeren? 

• Wat was jouw bijdrage tijdens de discussie? 
 
Beschrijf het proces van deze oefening en jouw bevindingen in je trainingslogboek. 
 

 
Als je gaat observeren, moet je van tevoren weten wát je wilt observeren. Je formuleert 
een observatiedoel. Ook wil je de beginsituatie weten en beschik je over 
achtergrondinformatie. Om alles helder te hebben, maak je een observatieplan waarin je 
deze gegevens verwerkt. Lees theoriebron 2 door voordat je deze oefening gaat maken. 
 
Casus 
Over twee weken heb je een gesprek met de moeder van Nick. Moeder heeft haar zorgen 
geuit over Nicks gedrag. Ze vindt hem de laatste tijd zo somber en agressief en wil weten 
of hij zich op de bso ook zo gedraagt. Volgens moeder is er in de thuissituatie niets 
veranderd en zijn er geen opvallende dingen gebeurd de laatste tijd. Ze heeft ook een 
gesprek aangevraagd op school om te bekijken of zijn gedrag daar misschien vandaan 
komt. 
 
Voorbereiding 
• Je doet deze oefening in tweetallen. 

• Je gebruikt de casus als achtergrondinformatie. 
 
Uitvoering 

• Lees de casus goed door. 

• Beschrijf de beginsituatie. 

• Vul de achtergrondgegevens in, voor zover je die kunt achterhalen uit de casus (in de 
praktijk heb je ook niet altijd alle kennis en informatie bij de hand). 

• Formuleer een observatiedoel. 

• De observatiemethode en het hulpmiddel mogen jullie voor deze oefening weglaten. 
Deze komen later in deze training nog aan bod. 

• Bepaal het te observeren gedrag. 

• Vergelijk jullie observatieplan met dat van jullie studiegenoten. Komen die plannen 
overeen? 

• Bespreek de overeenkomsten en verschillen met elkaar. Hoe kan het dat er verschillen 
zijn? Heeft dat invloed op de uitkomsten? 

 
Controle 
• Hebben jullie de casus goed doorgelezen? 

• Hebben jullie het observatieplan ingevuld vanuit de informatie van de casus? 

• Hebben jullie je plan vergeleken en besproken met je studiegenoten? 
 

5. Oefening: Het observatieplan 

Werkmodel: 
Observatieplan 

Theoriebron 2: 
Observatieplan 
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Reflectie 
• Hoe verliep de samenwerking bij het opstellen van het observatieplan? 

• Wat vond je lastig om te verwoorden in het plan? 

• Wat vind je van de uitkomsten van jullie bespreking? 
 
Neem je ervaringen op in je trainingslogboek. 
 

 
In de kinderopvang heb je altijd te maken met een groep kinderen. Je werkt bijna nooit 
met maar één kind. Een kind is dan ook bijna niet los te zien van de groep. In deze 
oefening maak je kennis met het observeren van een kind in de groep. 
 
Voorbereiding 

• Op www.factor-e.nl vind je een filmpje over een verjaardagsviering. Een van de 
kinderen is jarig. Met de observatie die je gaat doen, wil je te weten komen of deze 
manier van een verjaardag vieren succesvol is.  

• Je observatiedoel voor de individuele observatie is: vindt het kind de viering fijn? 

• Je observatiedoel voor de groepsobservatie is: verloopt de viering voor alle kinderen 
prettig? 

• Je maakt voor beide observatiedoelen een observatieschema. 
 
Uitvoering 

• Bekijk het filmpje over de verjaardagsviering. 

• Observeer het jarige kind. Gebruik daarbij het observatieschema dat je hebt gemaakt 
en houd daarbij het observatiedoel in je achterhoofd. 

• Trek een conclusie die antwoord geeft op je observatiedoel. 

• Bekijk het filmpje nogmaals. 

• Observeer nu de groep. Gebruik daarbij het observatieschema dat je hebt gemaakt en 
houd ook nu je observatiedoel in je achterhoofd. 

• Trek een conclusie die antwoord geeft op je observatiedoel. 

• Vergelijk je beide conclusies. Komen deze overeen? 

• Als je nu antwoord moet geven op de beginvraag ‘Is deze manier van een verjaardag 
vieren succesvol?’, wat is dan jouw antwoord? Beargumenteer je antwoord. 

• Benoem in een paar zinnen wat een groepsobservatie volgens jou bijdraagt in de 
kinderopvang. 

 
Controle 

• Heb je voor beide observatiedoelen een observatieschema gemaakt? 

• Heb je de individuele observatie uitgevoerd en een conclusie getrokken? 

• Heb je de groepsobservatie uitgevoerd en een conclusie getrokken? 

• Heb je de beide conclusies met elkaar vergeleken? 
 
Reflectie 

• Hoe ging deze oefening je af? 

• Wat vond je lastig aan het observeren van een groep? 

• Wat heb je geleerd van deze oefening? 
 
Neem je ervaringen op in je trainingslogboek. 

6. Oefening: Individueel versus groep 

Zie voor meer 
informatie  
www.factor-e.nl 
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Er zijn verschillende methoden om je observatie vast te leggen. In het schema hieronder zie 
je deze methoden staan. Vul het schema in door aan te geven voor welke situatie of welke 
observatievraag de methode geschikt is en wat de voor- en nadelen van de methode zijn. 
Lees ook theoriebron 3 door. 
 
 
 
 

7. Opdracht: Observatiemethoden 

Theoriebron 3: 
Observatie-
methoden en 
factoren die de 
observatie 
beïnvloeden  

Observatiemethode Geschikt voor welke 
situatie/ 
observatievraag 

Voordelen Nadelen 

Kwantitatief  
 
 
 

  

Kwalitatief  
 
 
 

  

Continue observatie  
 
 
 

  

Interval observatie  
 
 
 

  

Event sampling 
 

 
 
 
 

  

Participerend 
 

 
 
 
 

  

Niet-participerend 
 

 
 
 
 

  

Contextueel 
 

 
 
 
 

  

Timesampling 
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Je weet nu welke verschillende methoden er zijn en 
wat volgens de theorie de voor- en nadelen ervan 
zijn. Nu ga je de methoden zelf in praktijk brengen 
en ervaren hoe deze werken. 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen. 

• Jullie overleggen in welke situatie jullie willen 
observeren. Op www.factor-e.nl staan enkele 
suggesties. 

 
Uitvoering 
• Bepaal samen jullie observatiedoel en 

observatievragen. 

• Maak van alle methoden uit de vorige opdracht 
een meetinstrument van maximaal één A4’tje. 
Verwerk daarin het observatiedoel en de 
observatievragen. 

• Neem voor elk instrument vijf minuten de tijd om te observeren. Let er daarbij op dat je 
de observaties uitvoert in dezelfde periode, waarbij aan de samenstelling van de 
aanwezigen niet te veel wordt veranderd.  

• Jullie vullen beiden eenzelfde instrument in, maar doen dat wel onafhankelijk van 
elkaar. 

• Nadat jullie alle meetinstrumenten hebben ingevuld, vergelijken jullie de resultaten van 
elk meetinstrument met elkaar. 

• Bespreek ook welk instrument het best paste bij jullie observatiedoel en waarom. 
 
Controle 

• Hebben jullie een duidelijk observatiedoel en duidelijke observatievragen geformuleerd? 

• Hebben jullie van elke observatiemethode een meetinstrument gemaakt van maximaal 
één A4’tje? 

• Hebben jullie elk meetinstrument gebruikt tijdens een vijf minuten durende observatie? 

• Hebben jullie de resultaten vergeleken en besproken? 
 
Reflectie 

• Hoe vond je het om je observatiedoel en vragen te vertalen naar verschillende 
meetinstrumenten? 

• Hoe verliep het observeren volgens verschillende technieken? 

• Wat is je het meest opgevallen tijdens of aan deze oefening? 
 
Verwerk je bevindingen in je trainingslogboek. 

8. Oefening: Methode in praktijk 

Zie voor meer 
informatie  
www.factor-e.nl 
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Methodisch werken 
Methodisch werken houdt in dat je werkt 
volgens een bepaalde methode.  

 
Om activiteiten en begeleiding goed te 
laten verlopen, doen we dit aan de hand 
van de cyclus van methodisch werken;  
1. Beginsituatie: het vaststellen van een 

beginsituatie kan door middel van 
gesprekken met ouders/verzorgers en 
het kind, een overdracht en observaties. 
Op basis van deze informatie kan er 
een inschatting van het probleem of de 
behoefte van het kind gemaakt 
worden.  

2. Doelen: moeten aansluiten bij het probleem of de behoefte van het kind, 
gebruikmakend van de SMART- formulering.  

3. Voorbereiding plan(nen): plan dat beschrijft hoe je de doelen gaat verwezenlijken.  
4. Uitvoeren: je voert je plan uit.  
5. Evaluatie: je gaat alle onderdelen langs en beoordeelt het product en het proces. Op 

basis van de evaluatie kan er weer een nieuw of aangepast doel vastgesteld worden en 
begint de cyclus weer van voren af aan.  

 
Als je gaat observeren, dan heb je een vraag waar je graag antwoord op wilt hebben. Heb 
je antwoord op die vraag, dan koppel je daar een plan aan, waarna je weer gaat handelen. 
Uiteindelijk worden deze handeling en het resultaat ervan weer geëvalueerd. Deze manier 
van werken noemt men methodisch. Je kunt dus zeggen dat er bij observeren vijf stappen 
zijn die je moet volgen om van methodisch werken te kunnen spreken: 
 
De vraag 
Er zijn verschillende redenen waarom je in de kinderopvang zou willen observeren. 
Enkele van deze redenen kunnen zijn: 
• kind vertoont opvallend gedrag 

• kind doet mee aan VVE 

• gebruik kindvolgsysteem 

• algemene ontwikkeling kind; vroegtijdige signalen van ontwikkelingsproblemen 

• welbevinden  

• groepsdynamiek.  
 

Observeren 
Observeren is de basis van het werken met jonge kinderen. Door te observeren bekijken 
pedagogisch medewerkers of de activiteiten die ze aanbieden goed gekozen zijn. Ze 
kunnen zien waar de belangstelling van kinderen ligt en waaraan kinderen individueel 
behoefte hebben. Door te observeren kunnen pedagogisch medewerkers aansluiten bij de 
kinderen en de juiste activiteiten plannen. Er zit altijd een vraag achter de observatie en 
daarom is een observatie altijd doelgericht. Je wilt er iets mee bereiken, antwoord krijgen 
op je vraag. 
 

>Theoriebron 1: Methodisch 
werken 
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Belangrijk bij het observeren is dat dat objectief gebeurt. Bij objectief observeren kijk je 
naar wat er gebeurt, maar je verbindt daaraan geen waardeoordeel. Je constateert 
bijvoorbeeld dat Jennifer een rode jas draagt. Observeer je subjectief, dan verbind je wel 
een waardeoordeel aan je observatie. Je constateert dan dat Jennifer een mooie rode jas 
draagt. ‘Mooi’ is dan je waardeoordeel. Dat is echter erg subjectief want niet iedereen 
hoeft het mooi te vinden. Objectieve observaties daarentegen zijn meer gebaseerd op 
feiten. Jennifer heeft een jas aan en die jas is rood. Een subjectieve observatie geeft geen 
goed antwoord op de observatievraag. 
 
Voor het observeren zelf en het handelen naar aanleiding van de observatieresultaten zijn 
verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Deze bieden vaak een overzichtelijk instrument 
waarmee je het kind schematisch kunt beoordelen. Dit maakt het observeren wat 
makkelijker.  
 
Conclusie 
Op basis van de observatiegegevens zou je een conclusie moeten kunnen trekken. Dat 
klinkt echter eenvoudiger dan het is. Je moet namelijk de observatiegegevens op een juiste 
manier interpreteren. De valkuil dat je te voorbarige conclusies gaat trekken, ligt op de loer, 
dus je moet erg zorgvuldig te werk gaan. Houd je strikt aan de feitelijke gegevens. Mocht 
je toch een eigen interpretatie geven, vermeld dit dan altijd bij je conclusie. 
Voorbeeld: Je hebt een meisje van 2,5 jaar geobserveerd met als observatiedoel dat je wilt 
weten hoe vaak ze bevestiging zoekt van en contact zoekt met de pedagogisch 
medewerkers. Uit je observatie blijkt dat ze gemiddeld per 5 minuten 18 keer bevestiging 
zoekt van dan wel contact zoekt met de pedagogisch medewerkers, ook tijdens het spelen. 
Je objectieve conclusie is dat ze gemiddeld 18 keer per 5 minuten contact zoekt en dat dat 
veel vaker is dan wat het gemiddelde kind op jullie groep doet. Jij hebt het idee dat ze dat 
doet omdat ze erg onzeker is. Je vermeldt in je conclusie dat je het idee hebt dat ze 
onzeker is omdat bepaalde gedragingen (lichaamshouding, veel om zich heen kijken, 
afwachtend, contact zoeken enzovoort) volgens jou hierop wijzen. Dit zou tevens een 
nieuwe observatievraag kunnen zijn, een vervolg dus op je eerste observatie. 
 
Plan 
Naar aanleiding van je conclusie kan het voorkomen dat je een plan van aanpak gaat 
maken. In dit plan komen de doelen te staan waaraan je met dit kind wilt werken en hoe 
de begeleiding zal vorm zal krijgen. 
Het plan wordt besproken in het team en met de ouders.  
Voorbeeld: Het meisje van 2,5 dat je hebt geobserveerd, blijkt na nog een observatie 
inderdaad onzeker te zijn. Jullie willen het meisje wat meer zelfvertrouwen geven en 
stellen daarom een plan van aanpak op. Daarin komt onder andere te staan dat jullie haar 
extra gaan complimenteren met wat ze al goed kan.  
 
Uitvoering 
Het plan is de basis van waaruit je de begeleiding opnieuw vorm gaat geven. Je voert het 
plan uit. In het plan staat hoe vaak en hoelang je aan de doelen gaat werken. Meestal 
gebeurt dit over een iets langere periode, minimaal 3 maanden. Er worden verschillende 
evaluatiemomenten gepland. 
 
Evaluatie 
Het plan wordt regelmatig geëvalueerd. Dit doe je om te kijken in hoeverre je dichter bij je 
doel komt, of iedereen nog met de neuzen dezelfde kant op staat en om te kijken of het 
plan al dan niet bijgesteld moet worden. Is het doel behaald, dan wordt het hele proces 
geëvalueerd.  
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>Werkmodel: Observatieplan 

Observatieplan 

1. Bepaal de beginsituatie 

 
 
 
 
 

2. Achtergrondgegevens 

  Kindgegevens:  
 
 
 
 
  Thuissituatie:  
 
 
 
 
  Gedrag: 
 
 
 

3. Doel observatie  ‘Ik wil weten ...’ 

 
 
 
 

4. Bepaal het te observeren gedrag 

 
 
 
 

5. Observatiemethode 

 
 

6. Observatiehulpmiddel 

 
 

7. Bepaal drie observatiesituaties 
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:   

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in 
de les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Compleet 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 
 
Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 
 
STARR 

• Er is van meer opdrachten een reflectie 
volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
bevat de onderdelen Situatie, Taak, Actie, 
Resultaat en Reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
geeft aanleiding tot verbeterpunten. 

  

Demonstratie • De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond. 

• De student heeft een helder en volledig 
actieplan of plan van aanpak geschreven. 

• Het actieplan of plan van aanpak is 
realistisch opgesteld. 

• De student brengt de kennis over de 
achtergrond en de beginsituatie over. 

• De student geeft er blijk van de informatie 
uit de training over Nick te hebben gebruikt. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Taalgebruik Mondeling taalgebruik 
 
Schriftelijk taalgebruik 

• De schriftelijke producten zijn in correct 
Nederlands geschreven. 

  

Overig 
 
 

   

Eindbeoordeling: Onvoldoende Voldoende Goed > 
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