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ABC  Observeren; 'Kijken, kijken, kijken!'                                    Richtlijn  

Prof. Elly Singer schreef een boek over het belang van objectief  waarnemen en afstemmen. De titel van dit 

document is van dat boek afgeleid omdat dit ‘kijken’ een onmisbare vaardigheid van de professional is. Het 

is de basis van pedagogisch handelen. Wanneer we gedrag objectief kunnen waarnemen en benoemen (als 

een camera), zijn we beter in staat om adequaat af te stemmen.  

Opbrengstgericht werken (met kinderen) begint met vaststellen van beoogde opbrengsten; 'Welke doelen 

stelt dit kind zichzelf?'. Het antwoord op die vraag vinden we door ….'Kijken, kijken, kijken!' 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet                                                                                                                                                   

Nadat we onze observaties op een objectieve wijze hebben verwoord, kunnen we overgaan tot 

interpretaties. Dit doen we nooit alleen, maar altijd SAMEN…; Als we 'oordelen' (Gordon®) willen vermijden, 

hebben we elkaar nodig om tot passende interpretaties te komen.  

Respons = feedback                                                                                                                                                        

De reacties die kinderen en ouders ons (terug-)geven zijn voor ons feedback. We stemmen ons handelen er 

op af. Dit proces (reflecteren en bijstellen) is een belangrijk onderdeel van opbrengstgericht werken dat in 

het gelijknamige ABC wordt uitgelegd.  

1. Kijken door de bril van 'Welbevinden' (bron; Focus observatiemethode)  
1.1 Openheid: Staat het kind open voor en heeft het plezier in bij de gastouder? 

1.2 Nieuwsgierigheid: Is het kind nieuwsgierig en actief gericht op de omgeving? 

1.3 Levenslust: Straalt het kind uit dat hij/ zij ‘er zin in’ heeft? 

1.4 Tevredenheid: Accepteert het kind zichzelf en zijn omgeving? 

1.5 Ontspannenheid: Straalt het kind rust uit? 

1.6 Zelfvertrouwen: Is het kind ondernemend, veerkrachtig en weerbaar? 

1.7 Evenwichtigheid: Reageert het kind met emoties die voor de buitenwereld begrijpelijk en 

passend zijn? 

2. Kijken door de bril van 'Actieve betrokkenheid' (bron; Prof. Leavers)  
2.1 Intrinsieke motivatie;  Wil het kind meedoen, verantwoordelijkheid nemen? 

2.2 Concentratie; Gaat het kind volledig op in waar hij mee bezig is? 

2.3 Nieuwsgierigheid; stelt het kind (zichzelf) onderzoeksvragen? 

2.4 Intense mentale activiteit; Presteert het kind aan de grens van het eigen kunnen? 

2.5 Exploratiedrang; onderzoekt het kind de omgeving, de materialen? 

2.6 Voldoening, plezier; Haalt het kind voldoening uit bezigheden? 

3. Kijken door de bril van 'Ontwikkeling' (bron; Peuterstappen, Horeb, Sporen, Pedagogisch kader, SLO) 

3.1 Welke kenmerken van emotionele ontwikkeling laat het kind zien?; 'Kijk, ik mag er zijn!' 

3.2 Welke kenmerken van sociale ontwikkeling laat het kind zien?; 'Kijk, we doen het samen!' 

3.3 Welke kenmerken van motorische ontwikkeling laat het kind zien?;  'Kijk, het lukt me, ik kan t 

zelf!' 

3.4 Welke kenmerken van cognitieve ontwikkeling (rekenen, zelfsturing) laat het kind zien?;  'Kijk, ik 

voel, denk ontdek!' 

3.5 Welke kenmerken van taal- communicatieve ontwikkeling laat het kind zien?;  'Luister, ik kan zelf 

iets duidelijk maken!' 

 

 

NB. We zijn ons ervan bewust dat er voor een brede persoonsontwikkeling meer gebieden te benoemen 

zijn. Voor nu beperken we ons tot bovenstaande. 

 

 


