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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:

Opbouw boeken Angerenstein Welzijn

Profielboeken

Basisprofielboeken

Generieke boeken

Dit boek is een van de twee basisprofielboeken voor het dossier pedagogisch werk.
De theorie bestaat uit drie onderdelen:
1 basistheorie
2 kritische beroepssituatie
3 verdiepingstheorie.

Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor de pedagogisch medewerker
en de onderwijsassistent. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het
welzijnswerkveld. Belangrijke begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid
met een paarse kleur.

Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen. Online vind je bij elke KBS
aanvullende opdrachten.
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Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.

Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
OBSERVATIEMETHODEN

Observaties zijn erg belangrijk in de kinderopvang en in het onderwijs. Mede daarom
zijn er ook zoveel verschillende observatiemethoden. Als pedagogisch werker of
onderwijsassistent volg je de ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling leg je
vast in het kindvolgsysteem. In dit kader heb je dus zeker te maken met observeren.
Het is goed dat je kennis hebt van observatiemethoden en hun doelen en dat je weet
hoe je bewust observeert.
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Reguliere observatie1.1
Medewerkers in kindercentra of in het basisonderwijs observeren kinderen
regelmatig. Dit kan nodig zijn, omdat er een aanleiding is, zoals een
gedragsverandering of een achterstand in de ontwikkeling. Maar je kunt ook
observeren om gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van een kind, zonder

dat er een aanleiding is. Deze vorm van observatie heet reguliere observatie
en gebruik je om het kind te volgen in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt ook in het
basisonderwijs. De observaties gebruik je voor de opbouw van het

kindvolgsysteem. Dit is een informatiesysteem waarin je gegevens vastlegt
over de ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften van kinderen.

Doel reguliere observaties1.1.1
Kindercentra zijn bedoeld voor groepsopvang, maar spelen ook in op de behoeftes
van een individueel kind. Dat geldt ook voor het basisonderwijs. Observaties kunnen
een goed hulpmiddel zijn om hierin inzicht te krijgen. De informatie uit reguliere
observaties heeft als doel:
• zoveel mogelijk informatie verzamelen over de kinderen en de groep
• kunnen inspelen op individuele behoeftes van een kind
• inzicht krijgen in de beste benadering van een kind of een groep
• informatie verzamelen om ouders te kunnen informeren over de ontwikkeling

van hun kind
• teams inzicht geven in het welbevinden van hun groep en hun individuele

kinderen.

Longitudinale observatie en cross-sectional observatie1.1.2
Observeren kan gebeuren op verschillende manieren. Bij de longitudinale
observatie volg je een kind gedurende een lange periode.
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Annemarie volgt Mieke. Ze observeert haar zelfredzaamheid tijdens
het eten, maar ook of Mieke bij het naar buiten gaan haar jas kan
aantrekken. En als Mieke naar de wc gaat, observeert ze of Mieke dat
zelfstandig kan.

Zou het Mieke lukken om haar
jas aan te trekken?

Bij de cross-sectional observatie observeer je meerdere kinderen tegelijk op
hetzelfde onderdeel. Je maakt daarbij gebruik van een observatieformulier. Je
observeert kinderen tijdens vrij spel of je bedenkt een opdracht waarbij je het gekozen
onderdeel goed kan observeren.

Alle kinderen van kinderdagverblijf De driewieler zijn aan het eten.
Annemarie observeert de oudste kinderen. Ze noteert in hoeverre ze
zelfstandig kunnen eten. Ze kijkt of ze zelf een boterham kunnen smeren
en beleggen, of ze netjes uit hun beker kunnen drinken, of ze de
boterham in stukje kunnen snijden.

15
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Observeren van bepaalde
ontwikkelingsgebieden

1.2

Kinderen observeer je op verschillende gebieden. Zo kijk je naar de zelfredzaamheid,
weerbaarheid, taalontwikkeling, creativiteit, spelgedrag en motoriek.
Bij het observeren zijn er verwachtingen die horen bij de ontwikkeling op een
bepaalde leeftijd.

Zelfredzaamheid, weerbaarheid en creativiteit1.2.1
Zelfredzaamheid is het vermogen om zelfstandig dagelijkse handelingen uit te
voeren. Tijdens de observatie kijk je naar wat een kind zelfstandig kan. Denk
bijvoorbeeld aan het zelfstandig naar de wc gaan.

Weerbaarheid is het vermogen van een kind om voor zichzelf op te komen en
hoe het zich handhaaft in een groep. Durft het kind te zeggen dat het iets niet wil
of vervelend vindt? Bij creativiteit kijk je naar de manier waarop een kind
experimenteert met dingen en hoe het ontdekt op welke manier het kan omgaan
met materiaal en met zijn omgeving. Je kijkt ook of een kind altijd hetzelfde doet
met hetzelfde speelgoed en of dat het er een nieuwe betekenis aan weet te geven.

I N  D E  P R A K T I J K

Clemens werkt in peuterspeelzaal ’t Kikkertje. Hij is ook
onderwijsassistent op een basisschool. Hij weet dus wel iets af van de
ontwikkeling van kinderen. Dat vindt hij namelijk reuze interessant.
Clemens mag de reguliere observaties doen in de peuterspeelzaal en
is nu bezig met de observatie van de creativiteit van Sanne. Vandaag
observeert hij tijdens het buitenspelen en hij ziet dat Sanne in de
zandbak een mooi bouwwerk aan het maken is. Ze zoekt er ook stokjes
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en losse bladeren bij en maakt er een soort hut van. Ze experimenteert
er op los. Clemens vindt het zo boeiend dat hij bijna vergeet iets te
noteren op zijn observatieformulier.

Taalontwikkeling, spelgedrag en motoriek1.2.2
Taalontwikkeling observeer je door te kijken naar de woordenschat en zinsbouw
van een kind. Je let ook op de uitspraak van bepaalde klanken.
Bij spelgedrag kijk je naar de manier waarop een kind met andere kinderen omgaat.
Speelt het kind samen of naast elkaar. En hoe gaat dat spelen dan, beleeft het kind
er plezier aan? Je kijkt ook of spelgedrag passend is voor de leeftijd van het kind.
De ontwikkeling van de motoriek houd je in de gaten door te kijken naar fijne en
grove motoriek van het kind. Hoe beweegt het kind en is dit passend voor zijn

leeftijd? Grove motoriek is de ontwikkeling van de grote bewegingen, zoals

lopen, kruipen en rollen. Fijne motoriek betreft de kleinere bewegingen, zoals
knippen met een schaar of een veter strikken.

Kijken naar de grove motoriek.

17
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Observatiemethoden1.3
Voor het observeren van kinderen in de kinderopvang of in het basisonderwijs zijn
verschillende methoden. Sommige zijn vooral bedoeld voor het observeren van het
individuele kind, andere meer om groepsprocessen te volgen. Ook de leeftijdsgroep
waarvoor de methoden bedoeld zijn, verschilt. Op de site van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) vind je uitgebreide beschrijvingen van methoden. Deze zijn
gebruikt als bron voor de beschrijving van de methoden in dit thema. Een aantal
veelgebruikte methoden zijn:
• focus op kinderen
• werken aan welbevinden
• ontwikkelingsvolgmodel (OVM)
• ontluikingsvolgsysteem baby’s en peuters
• ABC-schema
• observeren met KIJK!
Over de methode KIJK! vind je meer informatie in een aparte paragraaf. De andere
methoden komen hierna aan bod.

Focus op kinderen1.3.1
Focus op kinderen is een observatiemethode die informatie geeft over de

ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Welbevinden is de mate waarin
je je op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied goed voelt. In dit geval gaat het om
het welbevinden van kinderen van nul tot twaalf jaar. De methode is bedoeld voor
kindercentra en naschoolse opvang. De informatie uit de observaties geeft
handreikingen voor:
• beter inspelen op het gedrag van een kind
• aandacht tussen kinderen verdelen
• creatief omgaan met de groep
• handelen en activiteiten.

18

THEMA 1 OBSERVATIEMETHODEN



Werkwijze
Een keer per jaar gedurende enkele weken voer je de observaties uit. Naast
groepsobservaties zijn er vooral observaties van individuele kinderen. Hiermee
krijg je een globale indruk, maar je kunt ze ook gebruiken voor observatie van
specifieke aspecten. De uitkomsten van de observaties bespreek je in het team van
een kindercentrum en ook met de ouders. Als het nodig is, doe je aanpassingen.
Bijvoorbeeld op het gebied van het pedagogisch handelen in de groep. Voor het
observeren bevat de methode verschillende formulieren: voor individuele
observaties, groepsobservaties, planning en (ouder)gesprekken.

Werken aan welbevinden1.3.2
Werken aan welbevinden levert, net als Focus op Kinderen, informatie op over het
welbevinden van kinderen in een groep. Het gaat hier om kinderen tussen nul en
twaalf jaar. De methode is bedoeld voor de kinderopvang en de peuterspeelzaal,
maar wordt ook wel gebruikt in het basisonderwijs. Werken aan welbevinden is
bedoeld als een feedbackinstrument voor teams. Teams kunnen er informatie mee
verzamelen over het welbevinden van kinderen in een groep. Deze informatie
gebruikt men dan als middel voor teams om in gesprek te komen met elkaar. De
methode kan ook worden gebruikt om het welbevinden van individuele kinderen
te observeren. Deze resultaten kunnen worden gebruikt voor oudergesprekken of
voor het kindvolgsysteem.

Werkwijze
Bij de methode horen observatieformulieren en vragenlijsten. Voordat een observatie
wordt uitgevoerd, vullen de pedagogisch medewerkers of leerkrachten een
vragenlijst in die een indruk geeft van de huidige kwaliteit van de kinderopvang.
Ook zijn er vragenlijsten voor ouders. De observaties vinden plaats tijdens het werk
op de groep. Punten waarop het welbevinden van de kinderen wordt geobserveerd
zijn: open/gesloten, nieuwsgierig/afwerend, levenslustig/lusteloos,
tevreden/ontevreden, ontspannen/gespannen, met zelfvertrouwen/onzeker,
evenwichtig/onevenwichtig. Bij de observaties horen observatielijsten. De gegevens
die hieruit voortkomen, bespreek je in het team.
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