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ABC ‘Opbrengstgericht werken met kinderen’                         Achtergrondinformatie         

Opbrengstgericht werken houdt in dat we de speel-leeromgeving zó organiseren dat deze bijdraagt aan het  

Welbevinden, Actieve Betrokkenheid en Ontwikkeling van kinderen. Daarbij onderzoeken  we wat 

betekenisvolle situaties voor kinderen zijn en vertalen deze naar zinvolle situaties. 

Dit alles maakt dat kinderen bij de gastouder volop genieten en succesmomenten ervaren; ‘Kijk, het lukt me!’  

 

 

Betekenisvol = waar de interesse ligt, waar de kinderen nieuwsgierig naar zijn, wat kinderen boeit  

Zinvol= hoe kinderen een stap verder in hun ontwikkeling maken 

Opbrengsten= ontwikkeldoelen van kinderen; ‘Kijk, het lukt me!’ 

 

 

Van ‘betekenisvol’ naar ‘zinvol’ in vier stappen; 

1. Gegevens  verzamelen, analyseren en interpreteren (observatie en registratie; kennis over 

ontwikkelstadia) 

 Wat is nu betekenisvol?  

 Waar heeft het kind nu behoefte aan? (welbevinden, actieve betrokkenheid, oefenen/ stap in 

ontwikkeling) 

 In welk competentiegebied  zou het kind nu een stap willen maken? (emotioneel, sociaal, motoriek, taal, 

rekenen)   

 Zien ouders dit ook? 

 Zo ja, welke overeenkomsten? 

 Zo nee, verschillen?   

  

2.  Passende doelen formuleren (doel van de dag, week, maand)    

 Welke resultaten hebben we op het oog?  

 Hoe zorgen we dat hij actief betrokken is/ blijft? 

                                        

3. Aanbod en aanpak bepalen; uitvoeringsplan maken 

 Wat gaan we organiseren?  

 Welke middelen maken de speel-leeromgeving rijker? (zodat aanbod bijdraagt aan de doelen)  

- Interacties (kinderen onderling, gastouder) 

- Materialen 

- Ruimte 

- Rituelen 

- Activiteiten 

- Samenwerken met ouders  

 Hoe verwachten we dat de kinderen daarop zullen reageren? 

 

4. Plan uitvoeren;  tussentijds evalueren en eventueel bijstellen  

 Heeft het kind de verwachte ontwikkelingsstap gemaakt?  

 Welke aspecten in de speel-leeromgeving hebben het oefenen/ ontwikkelen versterkt? 

- Interacties (kinderen onderling, pm-er, gast in de groep) 

- Materialen 

- Ruimte 

- Rituelen 

- Activiteiten 

- Samenwerken met ouders  

1. Zo ja; Documenteer! Welke? Hoe?  

2. Zo nee; Documenteer! Welke niet?  

 Wat zou de volgende ontwikkelingsstap van het kind kunnen zijn?                                                                                                                                                                             

 Hoe bereid ik mij daarop voor? > suggesties doen voor vervolgaanbod;  


