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1 
Inleiding 

 

 

 

 

 

 

Het werken met het Ontwikkelingsvolgsysteem Kijk!  

Voor u ligt een werkboek waarin wij de werkwijze van onze peutercentra en het 

kinderdagverblijf rond dit ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! vastgelegd hebben. Vanuit 

het oogpunt van monitoring van het VVE-beleid en de rapportage daarover hebben 

we gekozen voor de module KIJK! 0-7. De ontwikkeling van elk kind en van de groep 

is voor de VVE-periode in een overzicht weer te geven. De gekoppelde module 

Monitoring brengt ontwikkeling van kinderen in beeld met rapportages, om het VVE-

beleid te monitoren en bij te stellen. 

 

KIJK is een registratie webbased systeem waarbij de pedagogisch medewerkers van 

Stichting Kinderspeelzaal aan de hand van 10 ontwikkellijnen en basisgegevens onze 

peuters volgen, observeren en registreren. Het stelt ons in staat om op een 

eenduidige wijze dit systeem te hanteren en met elkaar de ontwikkeling van kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong of – achterstand (op één of meer 

ontwikkelingsgebieden) te evalueren en hier adequaat op in te spelen.  

 

In dit document wordt per onderdeel aangegeven hoe wij hier vorm aan geven. Het is 

een document dat jaarlijks geëvalueerd zal worden om het zo goed mogelijk aan te 

laten sluiten bij onze praktijk. 

 
Met KIJK! 0-7 Kunnen we voor de kinderen van 0-4 jaar: 

• De ontwikkeling in kaart brengen door observatie en registratie; 

• De onderwijsbehoeften bepalen; 

• Een beredeneerd aanbod ontwerpen; 

• De resultaten van ons aanbod monitoren op het niveau van de voorschool, 

het bestuur of de gemeente. 
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2 
Stichting Kinderspeelzaal en KIJK! 

 

2.1 De technische kant van KIJK!; 

Binnen onze organisatie dragen de bestuurder en kwaliteitscoördinator zorg voor het 

aanvragen van de benodigde licenties. Dit gebeurt via de site van Bazalt. Beiden zijn 
op de hoogte van de actuele vernieuwingen en overleggen met de teams van de 

peutercentra en het kinderdagverblijf van Stichting Kinderspeelzaal. Voor iedereen die 
binnen Stichting Kinderspeelzaal werkt met KIJK is er een toegangscode en een 

wachtwoord aangemaakt. Beheerders en gebruikers kunnen alleen inloggen met een 

professioneel e-mailadres. Het vaststellen van wachtwoorden ligt bij de 
kwaliteitscoördinator en wachtwoorden worden om de drie maanden vernieuwd door 

de medewerkers.  
Binnen onze organisatie dragen de gekoppelde beheerders en gebruikers van onze 

voorschoollocaties en het kinderdagverblijf, de verantwoordelijkheid naast het 
observeren en registreren, voor het tijdig invoeren van de nieuwe kinderen, het 

plaatsen ervan in de juiste groep en het verhuizen van de peuter naar de juiste 

basisschool. 
 

De jaarplanning en KIJK!; 

Het werken met het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! maakt deel uit van de werkwijze 

binnen Stichting Kinderspeelzaal. We zijn ons ervan bewust dat het maken van 
observaties en registratie tijd en aandacht vraagt van de pedagogisch medewerkers 

en zijn er uren hiervoor opgenomen in de taakuren. Om te komen tot goede 
rapportages wordt er in de jaarplanning rekening gehouden met de vaststaande 

momenten in het schooljaar waarop de registraties afgesloten moeten worden.  
We plannen in deze twee periodes zo min mogelijk andere activiteiten.  

In het schooljaar nemen we twee vaste momenten waarop we de registraties 

afsluiten.  
- eind januari 

- eind juni 
 

De KIJK Cyclus!; 

Na het afsluiten van de registraties hebben we actuele data om de oudergesprekken 

die na deze twee periodes gevoerd worden (januari/februari en juli/september) en is 
er input voor het nieuw op te stellen groepsplan (ambitie: overgaan op het 

beredeneerd aanbod in KIJK! en optimaal inzetten KIJK Kies en Doe.)  
De KIJK cyclus wordt gedragen door het voorschoolteam, team van het 

kinderdagverblijf, peuter/kleuter IB –er, directeuren van de samenwerkende scholen 

en de directie.  
Dit cyclisch proces wordt minimaal 1x per jaar besproken in het VVE-kwaliteitsoverleg.  

 

De module KIJK! 0-7;  

We hebben gekozen voor de module KIJK! 0-7 voor het volgen van de ontwikkeling 
van kinderen die deelnemen aan een VVE programma. Bij de overgang van de 

voorschool of het kinderdagverblijf naar de samenwerkende basisschool, heeft de 
leerkracht met deze module, de beschikking over alle geregistreerde 

ontwikkelingsgegevens van het kind én kan op dezelfde lijnen verder met registreren. 
Een doorgaande lijn ontstaat, die voor deze groep kinderen extra belangrijk is.  

De beginsituatie van de kleuter (opnieuw op die leeftijd inschalen) hoeft niet meer 

ingesteld te worden. Nu komt de kleuter meteen in zijn groep (geplaatst door de 
basisschool) en kan de leerkracht direct zien waar het kind gebleven is en daar ook op 

verder registreren. De overdracht van het KIJK! Kind-dossier is digitaal. De peuters 
worden na het afsluiten van het 4e levensjaar verhuisd naar de basisschool.  
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De individuele rapporten worden dan aan de ouders overgedragen. Dit gebeurt alleen 

bij het laatste gesprek (exitgesprek) bij de overgang naar de basisschool.  
De basisschool ontvangt de gegevens digitaal doordat wij de kinderen in KIJK! 

verhuizen.  

2.2 De pedagogische medewerker en KIJK!; 

Voor een optimaal gebruik van KIJK! volgen onze pedagogisch medewerkers 

trainingen en krijgen coaching op de werkvloer. Ze zijn in staat op basis van 
kwalitatief hoogwaardige observaties vast te stellen waar het kind op de 

ontwikkelingslijn staat en zijn in staat vast te stellen, wat de volgende stap is voor het 
kind op de ontwikkelingslijn (zone van de naaste ontwikkeling).  

 

Een kwalitatief hoogwaardige observatie is; 

• Gebaseerd op de leerlijnen/mijlpalen; 

• Gebaseerd op waarneembaar gedrag; 

• Waardevol voor de registraties. 
 

De pedagogisch medewerkers noteren voorafgaand aan een registratie minimaal 2 
(kwalitatief hoogwaardige) observaties in ons volgboekje KIJK! van ieder kind op 

onderstaande 10 ontwikkelingsgebieden. 
 

We observeren de volgende ontwikkelingslijnen; 

Voor de 0-Meting; 

• Basiskenmerken    

• Betrokkenheid 

• Spraak- en taalontwikkeling 

 
Voor de registraties;  

Alleen een registratie van de Basiskenmerken en de Betrokkenheid invoeren 
1. Omgaan met zichzelf 

2. Omgaan met anderen 

3. Zelfredzaamheid 
4. Spel ontwikkeling 

5. Spraak- en taalontwikkeling  
6. Grote Motoriek 

7. Kleine Motoriek 

8. Cognitieve ontwikkeling  
9. Ontluikende gecijferdheid    

10. Ontluikende geletterdheid 

2.3 De afspraken rond de taakverdeling en KIJK!; 

De beheerders dragen de zorg voor het complete observatie- en registratieproces. Alle 

pedagogisch medewerkers dragen de zorg voor het complete proces waarbij een 
evenredige verdeling is gemaakt. Binnen de voorschool zijn er twee medewerkers per 

groep. Op alle locaties is er een mentorverdeling gedaan. De mentor draagt zorg voor 
de KIJK! observaties, registraties, gesprekken e.d. van de toegewezen 

mentorkinderen.  

 
Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat collega’s, de pedagogisch coach en 

invalkrachten op de hoogte zijn van de verdeling: wie vult er voor welke kind de 
observaties en registraties in. In de meeste gevallen zal de mentor van het kind 

verantwoordelijk zijn voor de zijn/haar observaties. Daarnaast lezen ze elkaars 
observaties en registraties door, voorafgaand aan het registreren en het afsluiten van 

de registratie, of het voeren van oudergesprekken. Iedere observatie wordt genoteerd 

in KIJK! met de vermelding van de initialen van de pedagogisch medewerker die de 
observatie invoert.  



  

Protocol We spreken de KIJK! taal…   2021-2022                                                              7 

 

 

Papieren werkdocumenten in KIJK!; 

KIJK beschikt over een uitgebreid aanbod aan ondersteunende materialen die helpen 

de peuter goed in beeld te brengen. Deze vind je onder de knop “papieren 
werkmaterialen”. De pedagogisch medewerker volgt de instructies in dit document. 

Deze “papieren” werkmaterialen worden gehanteerd ter ondersteuning van het 

werken met KIJK! ten behoeve van de observaties en registraties.  

2.4 Ouders en KIJK 
Tijdens de oudergesprekken wordt er gebruik gemaakt van het 
‘Voorbereidingsformulier Oudergesprek’ . Na de 0-Meting, in week 7 of week 9 

(afhankelijk van de locatie) na registratie, is er een tien minuten oudergesprek over 

de bevindingen van de wenperiode.  
Na de halfjaarlijkse KIJK! registraties van midden januari en eind juni volgen de tien 

minutengesprekken met de ouders. We kiezen ervoor om de 0-Meting en de KIJK! 
registraties niet mee te geven aan de ouders na de tien minuten gesprekken, tenzij 

ouders hierom vragen. Dit gebeurt wel altijd bij het exit gesprek. Voordat een kind 

3.11 wordt is het laatste oudergesprek gehouden en worden de voorbereidingen 
getroffen voor de warme/koude overdracht. 

 
De KIJK! registraties en observaties worden zonder opmerkingen meegenomen in de 

oudergesprekken ook bij de warme/koude overdracht. De pedagogisch medewerkers 
maken gebruik van het overdrachtsformulier in KIJK! of het gemeentelijk 

overdrachtsformulier. 

Bij de intake worden ouders geïnformeerd over het werken met KIJK! binnen onze 
voorscholen en krijgen na een intakegesprek het formulier KIJK! 0-4 Toelichting bij 

het KIJK Ouderrapport mee en verwijzen wij naar onze website voor het protocol We 
spreken de KIJK! taal.   

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten ouders 

toestemming geven voor het overdragen van het kind-dossier aan de desbetreffende 
basisschool. Ouders geven hiervoor bij inschrijving reeds toestemming. 

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: 

• kennis te hebben genomen van het Privacy beleid conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Stichting Kinderspeelzaal, 

welke op de website www.kinderspeelzaal.nl is te raadplegen; 

• kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene 
voorwaarden, welke ook op de website van de stichting te raadplegen zijn; 

• toestemming te verlenen voor de verwerking van de persoonsgegevens van u 

en uw kind; 

• dat de hiervoor vermelde gegevens juist zijn. 

Het voeren van oudergesprekken met behulp van KIJK!; 

In onze jaarplanning hebben wij bij het afsluiten van de registraties voorafgaand de 

oudergesprekken gepland. Dit maakt dat we de gesprekken met ouders voeren met 

actuele individuele rapporten.  
We kiezen ervoor om deze rapporten wel met de ouders mee te geven bij het 

bereiken van het 4e levensjaar.  
Wanneer we de rapporten voor de ouders uitprinten kiezen we er niet voor om eerder 

gemaakte observaties uit te printen. 
Van bovenstaande afspraken kan afgeweken worden indien een ouder hier specifiek 

om vraagt.  

 
Wanneer we de rapporten uitprinten t.b.v. het ontwikkelaanbod kiezen we er wel voor 

om bij de registraties de gemaakte opmerkingen uit te printen.  

http://www.kinderspeelzaal.nl/
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2.5 Monitoring in KIJK!;  

Gemeenten en besturen hebben in toenemende mate de behoefte en ook de 

verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te 
monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van VVE-beleid of opbrengstgericht werken. In 

het ‘Convenant Resultaatafspraken VVE’ zijn een aantal streefdoelen afgesproken. Met 
name dat wordt getracht om de (taal)achterstand van doelgroepkinderen 

daadwerkelijk te verminderen; de achterstand bij uitstroom moet kleiner zijn dan bij 

instroom. Voor- en vroegscholen zijn vrij om een eigen observatie- en/of toetssysteem 
te gebruiken, de enige eis is een landelijke normering. De KIJK! Monitor biedt die 

mogelijkheid met het webbased registratie-instrument KIJK!. 
Stichting Kinderspeelzaal zal ten behoeve van het uitvoeren van deze monitor vaste 

registratiemomenten in haar cyclus opnemen. 
Met de KIJK! Monitor kunnen wij dan de resultaten en ontwikkeling vergelijken van 

groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meerdere jaren. 

We kunnen de ontwikkeling van kinderen op verschillende locaties onderling 
vergelijken, het effect van verschillende interventies en het beleid evalueren.  

 
Het past in onze professionele cultuur om van en met elkaar te leren: het analyseren 

en vergelijken van data, reflecteren en kwaliteiten herkennen en met elkaar delen.  

Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen. 
 

Kenmerken Monitor; 
• Privacy van kind gegevens zijn gewaarborgd; 

• De digitale module levert op elk gewenst moment de gegevens op. Wij 
verwerken deze in de Monitor-rapportage; 

• Webbased, dus altijd up-tot-date. 

 
Wat kunnen we er mee; 

• Het beleid evalueren op locatie en organisatie/bestuursniveau; 
• Het beleid/aanbod voor jonge kinderen evalueren;  

• Te gebruiken als basis voor reflectie binnen de teams; 

• Te gebruiken als verantwoording van het beleid. 
 

KIJK! Monitor geeft inzicht in; 
• De verschillen in ontwikkeling per groep; 

• De verschillen in ontwikkeling per locatie; 

• De verschillen tussen locaties; 
• De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld Taal;  

• De verschillen tussen de opeenvolgende jaren (trend). 

 

CITO en KIJK!;  

Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een peuter en dit proces sturen is 
een van de belangrijkste taken van de pedagogisch medewerker. Om na te gaan of 

dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen 
hebben wij inzicht nodig, op de totale ontwikkeling van het kind.  

Voor elk kind worden de stimulerende en belemmerende factoren in kaart gebracht en 
aangevuld met informatie over basale ontwikkelbehoeften en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  

 
Bij volledige implementatie en toepassing van KIJK! worden de Cito toetsen 

overbodig. Met KIJK! volg je de ontwikkeling op alle ontwikkelgebieden en stuur je 
direct bij met beredeneerd aanbod, het ontwikkelingsaanbod. De peuters krijgen een 

passend aanbod gedurende hun gehele voorschoolperiode.   

 

De inspectie en KIJK!; 

KIJK! voldoet aan de eisen van de inspectie. 
De Inspectie stelt: ”dat een voorschool/school een observatie-instrument of 

observatiesysteem gebruikt waarin het te observeren gedrag duidelijk is omschreven 
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en dat er afspraken zijn over hoe en wanneer de observatiegegevens verzameld 

worden”. Bij de beoordeling of de voorschool/school gestructureerde observaties voor 
peuters uitvoert, beoordeelt de inspectie niet of het observatie-

instrument/observatiesysteem/peuter-kleutervolgsysteem genormeerd en/of 
gevalideerd is. Anders dan bij genormeerde toetsen is voor deze systemen namelijk 

geen onafhankelijke beoordeling van de betrouwbaarheid en validiteit beschikbaar. 

2.6 Normering en validering in KIJK!;  

Wanneer is er sprake van een ontwikkelingsachterstand of voorsprong? 

Onderzocht is hoe groot het verschil tussen de chronologische leeftijd en 

ontwikkelingsleeftijd mag zijn, wil er sprake zijn van een signaal. Een kind ontwikkelt 
in geen enkel geval alle gebieden in een gelijk tempo. Op basis van onderzoek vanuit 

Bazalt bij ruim 1100 kleuters is als vuistregel geformuleerd dat een verschil van meer 

dan 4 maanden duidt op een ontwikkelingsachterstand of voorsprong.  
 

Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand op het moment dat een kind de 
bepaalde mijlpalen niet kan behalen op de leeftijd waarop dit doorgaans gebruikelijk 

is en loopt op een aantal gebieden achter, maar kan wel op een aantal gebieden zich 

tamelijk goed hebben ontwikkeld. Dit houdt in dat KIJK! 0-7 gebruikt kan worden als 
signaleringsinstrument.  

In hetzelfde onderzoek is er vastgesteld dat er een sterke samenhang is tussen 
ontwikkelingsleeftijd en chronologische leeftijd (validiteit). Dit betekent dat KIJK! 0-7 

een geschikt instrument is om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en stelt 

de pedagogisch medewerkers in staat tijdig te signaleren voordat peuters de diagnose 
ontwikkelingsachterstand gesteld krijgen. Bij het volgen van de ontwikkeling van een 

peuter kan in samenspraak met de IB- er besloten worden om voor de vuistregel (bij 
4 maanden achterstand) bij bepaalde ontwikkelingslijnen, eerder acties te 

ondernemen. 
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3 
De KIJK! cyclus 

 

 

1. Kind gegevens toevoegen. 

 
2. Registratie 0-Meting.     

Registratie 0-meting o.b.v. Basiskenmerken, Betrokkenheid,  

Spraak- en taalontwikkeling.                  

10 min. oudergesprek. 

  

3. 1e Half jaarlijkse registratie, tweede week januari/periode van maximaal 2 

weken waarbinnen geregistreerd moet worden. 

  

Individueel rapport.  

 10 min. Oudergesprek (januari/februari).   

             

4. 2e Half jaarlijkse registratie, tweede week juni/periode van maximaal 2 weken 

waarbinnen geregistreerd moet worden. 

  Individueel rapport. 

10 min. Oudergesprek (juli/september). 

 
5. Registratie 4e Levensjaar. 

  Exit gesprek / kind dossier mee (KIJK! gegevens mee). 

 
6. Peuter verhuizen in KIJK! naar de desbetreffende basisschool. 

 

 

 

Opmerkingen; 

• De in-uitstroom van een kind staat los van de cyclus; 
• Kind toevoegen, alle gegevens invullen (vinkje indien een VVE-kind en welke 

thuistaal); 
• Alle ontwikkelingslijnen met een * zijn de lijnen voor de peuters  

(Basiskenmerken 2-4* enz.); 
• KIJK! is gekoppeld aan je thema-jaarplanning. Ieder half jaar bij de 

registratie, moeten de Basiskenmerken, Betrokkenheid en alle 

ontwikkelingsgebieden aan bod zijn gekomen; 
• KIJK! is onderdeel van je weekplanning; 

• Takenverdeling opstellen, wie waarvoor verantwoordelijk is binnen KIJK!, 
• Je observeert je mentorkinderen en bespreekt de observaties met je collega’s 

bij registratie. 

• Hanteer de KIJK! Wijzer objectieve observaties voor de observaties; 
• We bieden schrijfdans (bijvoorbeeld via Prowise, in de zandbak, met 

scheerschuim of krijtjes) aan ter bevordering van de tekenontwikkeling en 
registreren niet op de tekenontwikkeling.  

• In de gemeente Lansingerland wijkt de cyclus af. 

• Kinderen met intensieve zorg worden ook meegenomen in KIJK!. Per kind 
wordt bekeken wat je wel kan invullen en wat niet. De basiskenmerken en 

betrokkenheid worden altijd ingevuld, daarnaast worden eventuele 
ontwikkelingsgebieden die wel geobserveerd kunnen worden, ingevuld. De 

rest wordt opengelaten.  
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4 
De 0-Meting 

4.1 Registratie 0-Meting  

KIJK! gaat uit van een gemiddelde ontwikkeling op taalgebied van kinderen die 

Nederlands als eerste taal hebben. NT2 kinderen, die Nederlands als tweede taal 

leren komen vaak binnen met een grote achterstand op taal-spraak. We maken van 

iedere peuter die instroomt een 0-meting. Dit betekent dat we observeren en 

registreren op de gebieden Basiskenmerken, Betrokkenheid en Risicofactoren (indien 

er signalen zijn van een afwijkende ontwikkeling) en Spraak- en Taalontwikkeling. We 

registreren alle kinderen (dus ook de NT2-Kinderen) daar waar we zien dat hun 

ontwikkeling zich op dat moment bevindt (ontwikkelleeftijd). Dit kan dus betekenen dat 

een NT2 kind vrij ‘laag’ uitvalt m.b.t. de spraaktaalontwikkeling t.o.v. zijn/haar leeftijd. 

Om te voorkomen dat peuters té ‘laag’ worden geregistreerd, wordt er wel verwacht 

dat er voldoende aandacht is voor de passieve taalkennis en de stille periode waarin 

een peuter zich kan bevinden. Er wordt goed geregistreerd wat een kind wél laat zien 

en in het oudergesprek wordt aan ouders verteld waarom een kind geregistreerd is op 

de leeftijd waarop hij geregistreerd is. Belangrijk is om in een oudergesprek veel 

aandacht te hebben voor hetgeen een peuter wél laten horen/zien. Om de peuter bij 

aanvang op het KDV/peutercentrum daar te registreren waar de peuter zich op dat 

moment bevindt, zal de ontwikkeling die de peuter doormaakt goed in beeld worden 

gebracht.  

 

 

Tips voor het maken van observaties/registraties t.b.v. de nulmeting:  

• Maak regelmatig bij verschillende activiteiten/situaties aantekeningen van 

concreet gedrag in KIJK!, wat zie ik, wat hoor ik (objectieve registraties)? 

• Gebruik je initialen bij iedere observatie die je registreert in KIJK!. 

• De observaties voor de 0-Meting in KIJK! (vanaf de tweede week) noteer je 

als mentor van het kind en je slaat het op. De registratie (na 6 of 8 weken) van 

de 0-Meting doe je samen met je collega (evalueer de geregistreerde 

observaties) en je sluit de registratie van de 0-Meting af. 

• Je print de 0-Meting uit, de overige lijnen zonder de opmerkingen, voor het 

oudergesprek en de 0-Meting voeg je toe aan het kind-dossier. Het volledige 

dossier gaat met ouders en kind mee bij het bereiken van het 4e levensjaar. 

 

We hanteren een marge van twee weken bij een verlenging van de observatieperiode 

van de 0-Meting. Indien een peuter op latere leeftijd (na 3 jaar) binnenstroomt zal, 

afhankelijk van het verloop van de wenperiode van de peuter, de observatieperiode 

van de 0-Meting vier weken zijn. 

 

Werkwijze voor de 0-Meting; 

Op de gebieden Basiskenmerken, Betrokkenheid, Risicofactoren en Spraak- en 

taalontwikkeling; 

• Locaties in Den Haag hanteren een wenperiode van 6 weken (marge van 2 

weken), locaties in Delft en Lansingerland hanteren een wenperiode van 8 

weken; 

• Eerste twee weken geen observaties registreren (Den Haag) en eerste vier 

weken niet registreren (Delft en LL); 

• Vier weken erna, wekelijks observeren en de mentor voert de observatie in 

KIJK!; 

• Eerste vijf hulpvragen hanteren (zie KIJK boek “Aandachtspunten voor het 

kiezen van een aanpak”); 
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• Na 6 weken(Den Haag) of 8 weken (Delft en LL) een totaalindruk formuleren 

samen met je collega en de registratie afsluiten; 

• 0-Meting uitprinten, zonder opmerkingen en toevoegen aan het kind dossier; 

• Regulier kind start na 6 weken (Den Haag) of 8 weken (Delft en LL) met 

observaties op alle ontwikkelingsgebieden;  

• Oudergesprek (10 min.) inplannen voor de 7e week of 9e week, 

Voorbereidingsformulier Oudergesprek invullen t.b.v. het oudergesprek 

Indien nodig pak je de registratie van de 0-Meting ter verduidelijking erbij. 

 

Zoals hierboven vermeld, geven wij alleen het KIJK! rapport mee wanneer een peuter 

4 jaar wordt en het exitgesprek plaatsvindt. Hier kan echter van af geweken worden 

indien een ouder dit wenst.  

4.2 Basiskenmerken; 

De Basiskenmerken zijn niet alleen de voorwaarde voor de ontwikkeling , maar ook 

het doel. De hoofditems van de Basiskenmerken, vrij zijn van emotionele 

belemmeringen, nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn, zelfvertrouwen 

hebben en over een stabiel zelfbeeld beschikken, steeds zien in relatie tot het 

karakter, het eigene van de peuter; 

• Na iedere observatieweek in KIJK! een observatie invullen op basis van 

concreet gedrag; 

• Voeg je initialen toe en deze observaties mag je alleen noteren in KIJK; 

• Bij twijfel, of als de Basiskenmerken onvoldoende aanwezig zijn bij de 

registratie vul je dan de lijsten voor gedetailleerd observeren in; 

• Beschrijf alleen wat je ziet en hoort, dit is objectief! 

• Na 6/8 weken een totaalindruk formuleren samen met je collega en de 

registratie afsluiten. 

 

Voorbeeld observatie; 

Nieuwe observatie invullen; 

SK-Bouwhoek, +- , (omschrijving van je observatie o.b.v. hoofditems van de     

                              Basiskenmerken). 

Voorbeeld registratie; 

Een van de kolommen selecteren (aanklikken en het wordt grijs) en opslaan. 

Alleen een Registratie opmerking invullen als de gedetailleerde lijst Basiskenmerken 

is ingevuld. Dan is de opmerking; Gedetailleerde lijst ingevuld. 

• Als bij de registratie van de basiskenmerken een peuter -+ (meer niet dan 

wel), -- (bijna nooit) vul je bij de opmerking in; Lijst voor gedetailleerd 

observeren van Basiskenmerken.  

• Na de registratie van de 0-Meting vul je werkmaterialen KIJK! 0-4 jarigen 

basiskenmerken (2-4 jaar) in na een week, het 1e rapport en na de tweede 

week het 2e rapport.  

• De gedetailleerde lijst Basiskenmerken van de peuter zal tijdens de groep 

bespreking met de IB-er besproken worden aan de hand van deze lijst.  

4.3 Betrokkenheid; 

Is het resultaat van de interactie tussen de factoren uit de speel- leeromgeving en 

factoren in het kind zelf, voorwaarde voor ontwikkeling! Wanneer het kind bij het eigen 

leerproces betrokken is kun je de Betrokkenheid pas observeren. Vanuit de eigen 

interesses (belevingswereld) van het kind. De signalen van Betrokkenheid; 

Concentratie, Energie, Creativiteit en complexiteit, Mimiek en houding, Persistentie, 

Nauwkeurigheid, Verwoording/voldoening, Reactietijd. 

 

De Betrokkenheid kun je overal, behalve in de grote kring observeren!; 
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• Betrokkenheid is niet rechtstreeks waar te nemen en ga dus af op 

kenmerkende gedragingen. Gebruik de Signalen om een indruk te krijgen hoe 

een peuter speelt; 

• Noteer vervolgens aan de hand van de schaalwaarde in hoeverre er sprake is 

van Betrokkenheid, een waarde toekennen aan de hand van een 

vijfpuntschaal, gebruik hiervoor het beslisschema in het KIJK boek. Let op: er 

wordt bij het bepalen van de betrokkenheid dus gewerkt met schaalwaarden, 

niet met leeftijden. 

• Bij de interpretatie van deze score neem je het gemiddelde van 3,5 als grens, 

dan is er sprake van redelijke tot goede betrokkenheid. Lager dan 3,5 is er 

sprake van een signaal.  

Bij de observaties en registraties mag je gebruik maken van de halve en hele 

waardeschalen; 

• Bij het noteren van de Betrokkenheid noteer je ook je initialen, de 

schaalwaarde, de speelhoek of het materiaal. De signalen lijst gebruik je 

tijdens je observaties om een schaalwaarde toe te kunnen kennen. 

• De activiteit moet leeftijdsadequaat zijn om Betrokkenheid te kunnen 

observeren! 

      

Voorbeeld observatie; 

     Nieuwe observatie invullen; 

     SK- Bouwhoek, schaalwaarde 4, (neem in de omschrijving van je observatie de           

            Signalen die van toepassing zijn mee). 

     Voorbeeld registratie; 

     Kies een schaalwaarde aan de hand van de vijfpuntsschaal (heel of half getal) en       

     sla het op. 

• Bij een schaalwaarde onder 3,5 gaan we na de registratie van de 0-Meting 

over tot het invullen van de Risicofactoren Peuters*. Voor een periode van 4 

weken ga je de peuter observeren aan de hand van de signalen impulsiviteit, 

passiviteit, slechte selectieve aandacht, geringe wendbaarheid, grote 

vermoeidheid. 

4.4 Observeren en Registreren Risicofactoren bij peuters; 

Een langzamere ontwikkeling hoeft op zich geen reden tot zorg te zijn. Wel is het 

belangrijk om de signalen die duiden op een afwijkende ontwikkeling tijdig op te 

merken (kan ook het gevolg van opvoedingsstijl van de ouders zijn). 

Als blijkt dat na de registratie van de 0-Meting er signalen zijn van een vertraagde 

normale ontwikkeling, zonder dat dit duidt op problemen, start je het observeren aan 

de hand van de lijst voor gedetailleerd observeren van risicofactoren bij peuters.  

 

Deze observatieperiode duurt 4 weken.  

Maak regelmatig bij verschillende activiteiten/situaties aantekeningen van concreet 

gedrag en observeer op de factoren: impulsiviteit, passiviteit, slechte selectieve 

aandacht, geringe wendbaarheid, grote vermoeidheid in KIJK!;   

• Gebruik de lijst met Risicosignalen uit KIJK;  

• Bepaal de gemiddelde indruk in KIJK! over deze periode bij de registratie. 

• De lijst met Risicosignalen kan op een later tijdstip ook ingezet worden, als 

blijkt dat de ontwikkeling van een peuter toch duidt op een afwijkende 

ontwikkeling. Dit zal in samenspraak gaan met de IB voor- en vroeg school / 

tutor / zorg coördinator;  

• Noteer in je observatie je initialen en de opmerking lijst voor gedetailleerd 

observeren invullen en opslaan. 

 

Voorbeeld observatie; 

Nieuwe observatie invullen; 
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SK- lijst voor gedetailleerd observeren ingevuld. 

Voorbeeld registratie; 

aanklikken en zie je een overzicht van de factoren. Vink een of meerdere factoren 

aan bij de kolom Risicofactoren Peuter* en sla dit op. Deze factoren worden zichtbaar 

in het individueel rapport en het groepsrapport. 

• De gedetailleerde lijst observeren van risicofactoren bij peuters zal tijdens de 

groep bespreking met de IB-er besproken worden aan de hand van deze lijst. 

 

Signalen van een ontwikkelingsvoorsprong; 

• Gebruik maken van de signalenlijst van een ontwikkelingsvoorsprong, bijlage 

8, werkmaterialen KIJK!  0-4 jarigen Signalen Ontwikkeling voorsprong. 

• Met de module 0-7 kan de peuter geobserveerd en geregistreerd worden aan 

de hand van de ontwikkelingslijnen die verder doorlopen in KIJK! na het 4e 

levensjaar.  

4.5 Spraak- en taalontwikkeling; 

Het observeren richt zich op het spontane taalgebruik en taalbegrip. Het vertrekpunt, 

de taal van de peuter in de natuurlijke omstandigheden, te observeren. Pedagogische 

vaardigheden bij het werken aan de woordenschat en bij het interactief voorlezen en 

de gesprekken met peuters toetsen.  

De pedagogisch medewerker moet in staat zijn om een beeld te kunnen vormen van; 

• Woorden en zinnen die de peuter gebruikt (actieve en passieve 

woordenschat); 

• Wat voor soort zinnen; 

• De lengte van de zinnen; 

• De soort vragen die een peuter stelt; 

• Of bij het vertellen de draad van zijn verhaal kan vasthouden; 

• Geboeid door wat er voorgelezen wordt; 

• Wat de peuter uit een verhaal begrijpt, eenvoudige vragen beantwoorden; 

• Hanteer de minimum spreeknormen. 

 

Nederlands als tweede taal 

Indien bij een meertalige peuter de gedragingen van de ontwikkellijn Spraak- en 

taalontwikkeling niet meetbaar zijn of overeenkomen (de kalenderleeftijd en de 

ontwikkelleeftijd komen niet overeen) en wanneer de peuter de Nederlandse taal niet 

beheerst, volg je de peuter met de tussendoelen en de tips en de vuistregels. 

 

Het is van belang dat je de ontwikkellijn Spraak- en Taalontwikkeling niet registreert 

op chronologische leeftijd van de peuter. Door de peuter te registreren op de 

ontwikkelleeftijd en niet op kalenderleeftijd, creëren we een eerlijk beeld van de 

Nederlandse taalontwikkeling van de peuter en zullen de kleine ontwikkelingen beter 

in kaart worden gebracht.  

 

Tips uit: ‘Kijk Kies Doe’ 

• 1,6 jaar: Handelingen verwoorden, benoem wat je doet. 

• 2 jaar: Laat kinderen helpen met fruit schoonmaken. Stel vragen: Hoe heet 

het? Hoe smaakt het? Wat vind je lekker? 

• 2,6 jaar: kinderen zoeken voorwerpen die geluid maken zoals een telefoon of 

een (kook)wekker. 

• 3 jaar: Zing een bekend kinderliedje en zing bewust iets verkeerd, oh wat een 

domme juf 

• 3,6 jaar: Houd een gesprekje met de kinderen bijvoorbeeld naar aanleiding 

van een boek over op visite gaan bij opa en oma. Stel vragen, Wie heeft er 

ook een opa en oma, Wie gaat er ook wel eens op visite, Wat doen jullie dan, 
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Hoe vinden jullie dat, Hoe voel je je dan? Eventueel kan je namen van de 

hoofdpersonen aan passen aan de namen van kinderen op de groep.  

• 4 jaar: Speel een rijm spelletje, Wi wa woetsie…mijn duim…is foetsie. Laat 

steeds een ander lichaamsdeel verdwijnen en terugkomen. Of bedenk een 

nieuwe prikkelende rol voor in de huishoek, bijvoorbeeld de pizzabezorger of 

een postbode met een belangrijke uitnodiging. Speel om de beurt deze rol. 

 

Inzet pm-ers: 

• De lijn Spraak en Taal inzichtelijk hebben en de lijn logisch denken kennen. 

• Ga na of peuters passief begrippen eigen maken. 

• Laat peuters eenvoudige opdrachten uitvoeren. 

• Vanaf de tweede week vaste woorden en korte zinnen uit het dagritme 

aanbieden, “neem je stoel mee”, “we gaan buiten spelen”. 

• Waarnemen welke woorden en begrippen de peuters hebben geleerd. 

• Betrek de persoon die in de thuissituatie de Nederlandse taal beheerst. Een 

ouder broertje of zusje kan een positieve bijdrage leveren aan de 

taalontwikkeling van de peuter. 

 

Vuistregels Taalaanbod vanuit NT2 

Waar moeten wij op letten; 

• Spreektempo en articulatie: praat langzaam en duidelijk.  

• Zinsbouw: praat in korte zinnen. Dus niet: “Pak maar even je jasje, dat daar 
aan de kapstok hangt.” Maar wel: “Pak je jas. Je jas hangt aan de kapstok. 

daar.”  

• Accentuering: benadruk belangrijke woorden in een zin. Hierdoor wordt de 
aandacht van de peuter op een bepaald woord gericht en zal de peuter de 

boodschap beter begrijpen. Bijvoorbeeld: “Wil je melk of limonade?” Of: “Je 
jas hangt aan de kapstok.”  

• Woordkeuze: kies voor makkelijke woorden. Praat liever over het bed in 

plaats van het poppenbed of over de tas in plaats van de boodschappentas.  

• Ondersteuning met mimiek, gebaren, emo kaarten, handelingen en 

materialen: wijs dingen aan, laat plaatjes zien en doe veel voor. Geef zo extra 
hints, waardoor de peuter een woord of boodschap beter begrijpt. Hoe meer 

hints, hoe beter.    

• Herhalen en anders verwoorden: herhaal een zin als de peuter je niet begrijpt 
of formuleer de zin anders. Bijvoorbeeld: “Wat ben je aan het tekenen?” 

Peuter: “Wat?” Pm-er: “Hier, wat teken je?”  

• Handelingen verwoorden (instemmend benoemen): benoem wat er gebeurt. 

Dit levert een duidelijk en begrijpelijk taalaanbod op. Tijdens het inschenken 
van een glas limonade zeg je: “Ik schenk een glas limonade in”, hierdoor leert 

de peuter allerlei woorden door te kijken wat er gebeurt. Zeker wanneer 
handelingen veel worden herhaald, is de kans groot dat het kind zo veel 

woorden spontaan oppikt. Voorbeelden van regelmatig terugkomende 
handelingen zijn: de jas aantrekken, veters strikken en fruit eten. 

• Praat altijd in correcte Nederlandse zinnen. Dus niet: “Jij limonade hebben?” 

Maar: “Wil je limonade?”  

 
Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker zich realiseert dat hij/zij het grote 
voorbeeld is, waarvan de meertalige peuter leert. Wanneer hij/zij in gebrekkig 
Nederlands tegen een anderstalige peuter praat, bestaat het risico dat de peuter dit 
taalgebruik overneemt.   
 
Vuistregels Interactie vanuit NT2 

Waar moeten wij op letten; 

• Het is fijn voor de meertalige peuter om het belangrijkste onderwerp van een 
zin te benadrukken. Het woord aan het begin of aan het eind van een zin 
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benadrukken: “Pindakaas, vind je pindakaas lekker?” of “Waar hangt hij dan, 

je jas?”   

• Begripscontrole: Controleer of je de peuter goed hebt begrepen. Dit kan door 
te herhalen wat de peuter heeft gezegd of door verder te vragen.  Als blijkt 

dat de peuter niet goed is begrepen, dat de peuter iets anders bedoelde, 
biedt alsnog de woorden aan die de peuter nodig heeft (en misschien niet zelf 

kon vinden of kende). Bijvoorbeeld: “Göksul, heb jij met de bal gespeeld?” 

Peuter: “Ja, ik vier winnen!” Pm-er: “O, je hebt met de knikkers gespeeld?” 
Peuter: “Ja!” Pm-er: “En je hebt vier knikkers gewonnen?” Peuter: “Ja, ik vier 

gewonnen!”  

• Verschillende soorten vragen stellen en begin met meer gesloten vragen: 
open vragen (wie, wat, waar, hoe) leveren weliswaar veel interactie op, maar 

zijn nog moeilijk. Een peuter moet nogal wat taal kennen om een open vraag 
te kunnen beantwoorden. Ja/nee vragen: “Wil jij een koekje?”  

Aanwijsvragen: “De fiets. Zie je de fiets? Wijs maar aan, de fiets.”  

Tegendeelvragen: terwijl de pm-er een plaatje van een leeuw aanwijst, vraagt 
zij: “Is dit een aap?” Dit kan alleen als beide woorden – in dit geval leeuw en 

aap – eerder zijn aangeboden en de peuter het juiste antwoord ook echt kan 
weten. Ook kan de pm-er juist beginnen met een open vraag en deze later 

aanpassen. Bijvoorbeeld: “Hoe is het weer vandaag?” Peuter: “……” pm-er: 

“Is het warm of koud?” Peuter: “Warm.” Pm-er: “Ja, het is warm weer 
vandaag.”  

 
Geef het kind de tijd om te reageren en bepaal niet altijd zelf het onderwerp van 
gesprek. Volg de interesses van de peuter. Omdat een peuter met een 
taalachterstand moeilijk met woorden kan uitleggen wat hij leuk vindt, kijkt de pm-er 
goed naar het gedrag van het kind. Dit betekent dat zij wat meer tijd moet nemen om 
een peuter te observeren. Is er een bepaalde hoek waar hij graag speelt? Speelt hij 
vaak met bepaald materiaal? Welke (plaatjes)boeken pakt hij regelmatig? Waar gaan 
die boeken over? Wat voor tekeningen maakt hij?  
 

Vuistregels Feedback vanuit NT2 

De peuters moeten niet alleen veel Nederlands horen, het is ook van belang dat zij 
worden verbeterd als ze fouten maken en verbeter de kinderen altijd spelenderwijs.   

Door feedback te geven op de taaluitingen van de peuter, kan de pm-er laten merken 
dat zij het kind begrijpt en volgt. Dit motiveert het kind om meer te praten.  

• Modelleren en uitbreiden: als een peuter iets niet goed zegt, herhaalt de pm-

er de uitspraak in verbeterde vorm. Bijvoorbeeld: Peuter “Ik pop.” Pm-er: “Ja, 
jij pakt de pop.” Verbeter de uitspraak van kinderen door een uitspraak 

correct te herhalen.  

• Herhaalt wat de peuter zegt.  

Geef luisterresponsen, zoals “mmm”, “ja”, “o”;  

• Spreekt waardering uit voor wat de peuter zegt. Zeg niet alleen “Goed zo!”, 
maar benoem ook wát er goed is. “Heel goed, Habibullah, het regent.  Dat 

heb je goed gezien.” 
 

 

 
Richtlijnen KIJK! registratie voor de locaties van Lansingerland  

Alle locaties zijn VVE-locaties, maar naast VVE-kinderen zijn er ook kinderen die 

gevarieerd van een dagdeel tot twee dagdelen per week komen. De frequentie van 

het bijwonen van dagdelen aan het peutercentrum maakt dat we de kinderen minder 

zien en over een langere periode zullen observeren. 

 

Bij geen zorg; 

 

• Iedere peuter krijgt bij het instromen na 8 weken een 0-Meting (geen 
registratie van 3 jaar als een peuter later instroomt, dan een 0-meting alleen), 
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• Alleen de jaarlijkse registratie afnemen (bij drie jaar en bij 3.11 jaar),  

• Iedere peuter krijgt een afgesloten individueel rapport bij het bereiken van 

het 4e levensjaar, 

• Er vindt 1 oudergesprek plaats, het exitgesprek. 

 
Dit betekent in 2 jaar 3 KIJK registraties; 0-Meting, jaarlijks en 4e 
levensjaar(registraties afsluiten). 3 x 15 minuten + 15 minuten exitgesprek met ouder 
= 1 uur in totaal. 
 
Bij zorg; 

 

• Iedere peuter krijgt bij het instromen na 8 weken een 0-Meting, 

• De half jaarlijkse registratie afnemen,  

• Afhankelijk van de geboden zorg zullen er tussentijds gesprekken plaats 

vinden met ouders en externe organisaties, 

• Iedere peuter krijgt een afgesloten individueel rapport bij het bereiken van 
het 4e levensjaar, er vindt 1 oudergesprek plaats hiervoor, het exitgesprek. 

 
Dit betekent in 2 jaar 5 KIJK registraties; 0-Meting, 3 x half jaarlijks en 4e levensjaar 
(registraties afsluiten). 5 x 15 minuten + 15 minuten exitgesprek met ouder = 1,5 uur 
in totaal. 
 

Overige werkafspraken; 
 

• Gesprekken met ouders zijn 15 minuten,  

• Registraties maximaal 15 minuten declarabel per registratie, 
• De observaties vinden tijdens groepsgebonden tijd plaats,  
• De kinderen worden verdeeld onder de twee leidsters, dus maximaal 8 per 

groep,  
• Alleen bij zorg vraag je of collega pedagogisch medewerker meekijkt met de 

registratie en aansluit bij het oudergesprek,  

• De jaarlijkse registraties zijn leeftijdsgebonden. Bij het bereiken van een 

volgende verjaardag, 

• Ouderrapport, info volgt, 

• Geen NT2 lijsten hanteren, gebruiken als bron, biedt handvaten voor de 
omgang met NT2 kids.  

 
Overdracht naar de basisschool, bij voorkeur digitaal; 

 

• Oplegformulier van de gemeente, 

• Opleg brieven aan de directeur van de school(voldoende frankeren), 

• Kind dossier. 
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5 
Werkwijze KIJK! 

Stichting Kinderspeelzaal heeft een Volgboek KIJK!… ontwikkeld voor het noteren van 

de observaties tijdens de groepsuren. Deze genoteerde observaties worden in KIJK! 

ingevoerd als observaties; Per Ontwikkelingsgebied, voordat er halfjaarlijks 

geregistreerd wordt. Per peuter, per ontwikkelingsgebied vul je de observaties in 

KIJK! en pas je de datum aan naar de datum van je genoteerde observatie uit het 

volgboek, voor je het opslaat. 

5.1 Werkafspraken Observaties; 

• Iedere pedagogisch medewerker observeert en registreert in KIJK! op 10 

ontwikkelingslijnen;  

• Stagiaires en invallers mogen niet werken in KIJK, zij maken op klad 

observaties die naderhand samen met de pedagogisch medewerkers worden 

besproken. Als het een kwalitatieve objectieve observatie is, mag de 

pedagogisch medewerker de observatie gebruiken in KIJK!; 

• Geschikte observatiesituatie creëren (betekenisvol, maakt interactie mogelijk, 

open situatie door meerdere keuzemogelijkheden), waarbij 

ontwikkelingsaspecten in samenhang als afzonderlijk waar te nemen zijn;  

• Observeer aan de hand van de gedragingen van de ontwikkelingslijnen, het 

betreffende gedrag moet je minstens drie keren hebben gezien en in 

verschillende situaties geobserveerd hebben, voordat je de observatie 

vastlegt!; 

• Alle observaties zijn verwerkt in het Volgboekje KIJK!…, voor elk half jaarlijks 

registratiemoment, voeren we deze gegevens in KIJK! in. Je noteert 

(minimaal) twee observaties, per ontwikkelingsgebied, voor iedere registratie 

in KIJK! (elke periode van 3 maanden één observatie minimaal registreren); 

• De twee observaties per ontwikkelingsgebied kun je alleen, zonder je collega, 

noteren in het Volgboekje KIJK!…; 

• Observeer objectief en noteer in KIJK! alleen kort en bondig de 

ontwikkelingsgegevens, maak gebruik van de KIJK! wijzer objectieve 

observaties; 

• Je noteert, de datum van je observatie en je initialen in het Volgboekje KIJK! 

en in welke speelleerhoek is geobserveerd en voeren deze gegevens in KIJK! 

voor de halfjaarlijkse registratie in. 

(datum is aangepast) SK- In de poppenhoek (omschrijving waarbij je gebruik 

maakt van de gedragingen op de mijlpaal en de tussendoelen) 

 

Hierbij hanteren wij de volgende criteria voor een betekenisvolle observatiesituatie 

voor de pedagogisch medewerker; 

• Kennis over de verschillende bedoelingen van het observeren, pag. 20; 

• Doelgericht waarnemen en een observatie situatie kiezen die daarvoor 

geschikt is, pag. 21 interactief observeren (niet alleen ontwikkelingsniveau 

vaststellen) om de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te kunnen 

bepalen (initiatief en competentie)pag. 22; 

• Ontwikkelingsfase weten in te schatten en (handelen) weten te stimuleren, 

ontwikkelingsaspecten zijn in samenhang als afzonderlijk; 

• Kennis van de ontwikkelingslijnen en de SLO doelen peuters; 

• Kennis van de zone van de naaste ontwikkeling; 
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• Biedt een betekenisvolle activiteit aan waarbij er meerdere 

observatiegegevens geobserveerd kunnen worden/beredeneerd aanbod 

(KIJK! kies en doe); 

• Stimulerende en betekenisvolle omgeving weten te creëren;  

• Ieder ontwikkelingsgebied biedt richtlijnen voor het observeren; 

• KIJK! wijzer raadplegen. 

5.2 Werkafspraken Registraties; 

• De half jaarlijkse KIJK! registratie moet binnen twee weken worden afgerond. 

Verdeel te maken registraties over de twee weken (je bent minder objectief 
als je vermoeid bent)!; 

• De eerder geregistreerde observaties voer je minimaal een week voor de 

halfjaarlijkse registratie aanvangt in KIJK! in en evalueer je voor de half 

jaarlijkse registratie samen met je collega op de groep (is er sprake van 
vooruitgang?); 

• De halfjaarlijkse registratie voer je samen met je collega uit; 

• Zorgkinderen hebben meerdere observaties in KIJK!, bijlage 6 Plan van 

aanpak voor een individueel kind; 

• Een periode van ongeveer 6 maanden (4 maanden met de vakanties) zit er 
tussen de halfjaarlijkse registraties;  

• De twee maanden vuistregel aanhouden.  

Als een kind instroomt en de 6 weken (8 weken voor andere locaties dan Den 

Haag) voor de 0-Meting zijn verstreken, meer dan twee maanden voor het 
halfjaarlijks registratiemoment, wordt dit kind volledig meegenomen ten 

behoeve van de halfjaarlijkse registratie op alle ontwikkelingsgebieden. Valt 
de 0-Meting binnen de twee maanden voor de half jaarlijkse registratie wordt 
dit kind niet meegenomen; 

• De kalenderleeftijd ronden we af naar beneden; 

• De kalenderleeftijd vergelijken met de ontwikkelingsleeftijd op het moment 
van de halfjaarlijkse registratie, evalueer en bepaal samen met je collega of 

het kind een voorsprong heeft of achter loopt; 

• Fase op de ontwikkelingslijnen vaststellen/kalenderleeftijd van het kind en zit 

je op een lijn met je collega over de gedragingen van het kind?;  

• Eén van de gedragingen mag alleen ontbreken als je het kind op de mijlpaal 
vaststelt. Als er twee gedragingen ontbreken wordt het kind voor de 

registratie, twee maanden terug op de mijlpaal geplaatst!;  

• De ontwikkelingslijn is opgedeeld is drie stukjes Begin Peuter, BP / Midden 
Peuter, MP / Eind Peuter, EP; 

• Gebruik de tussendoelen van KIJK! opgenomen in het volgboekje; 

• Bij een registratie voeg je geen opmerkingen toe. De opmerkingen bij een 

registratie alleen toevoegen als er een aandachtspunt is (Spraak-en 

Taalontwikkeling bij een NT2 peuter); 

• De ontwikkellijnen Betrokkenheid en Basiskenmerken altijd meenemen bij de 
halfjaarlijkse registraties (dus alleen registreren); 

• Bij het bereiken van het 4e levensjaar sluit je altijd het individueel rapport af 

met een registratie op alle ontwikkelingsgebieden; 

• De individuele rapporten worden uitgeprint zonder opmerkingen en 
toegevoegd aan het kind dossier; 

• De groepsrapporten na elk half jaarlijkse registratie uitprinten! 

5.3 Werkafspraken Oudergesprek; 

• Na elk halfjaarlijkse registratie is er een 10 min. oudergesprek.  

“KIJK! 0-4 voorbereiding oudergesprek” als basisformulier gebruiken ter 
voorbereiding van het oudergesprek. De ouders en de pedagogisch 

medewerkers vullen dit ook in en de ouders nemen het ingevulde formulier 
mee naar het oudergesprek. Het KIJK! Peuter Rapport wordt besproken. Bij 
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opmerkingen bespreek je signalen uit het individueel rapport en maakt 

afspraken hierover met de ouders. Indien nodig pak je het individueel rapport 
erbij; 

• Bij het bereiken van het 4e levensjaar is er een oudergesprek. Het kind-

dossier wordt meegegeven aan ouders met alle KIJK! registraties, zonder 
opmerkingen.  

• Bij samenwerkende scholen verhuis je het kind (na toestemming van de 

ouders) en alle gegevens gaan met deze verhuizing door onze module 0-7 

digitaal naar de samenwerkende basisschool. Bij overgang van de voorschool 
naar de basisschool heeft de leraar de beschikking over alle geregistreerde 

ontwikkelingsgegevens van het kind én kan op dezelfde lijnen verder met 
registreren. Bij de ‘warme overdracht’ geven de pedagogische medewerkers 

aan wanneer de verhuizing plaats zal vinden. De leerkracht heeft na de 
verhuizing een digitaal dossier.  

5.4 Gedetailleerd observeren van risicofactoren bij peuters; 

Als blijkt dat na de halfjaarlijkse registratie er (nog steeds) zorgwekkende signalen 
zijn die kunnen wijzen op een afwijkende ontwikkeling of een ontwikkelingsstoornis, 

start je het observeren aan de hand van de lijst voor gedetailleerd observeren van 
risicofactoren (die vaak in combinaties voorkomen) bij peuters *zie Risicofactoren bij 

Peuters* (4.4 van dit protocol). Het gaat om kenmerken die normaal gesproken ‘in 

deze periode’ niet meer mogen voorkomen 

Kennis van de opvoedingsstijl is van belang om zowel het ontwikkelingsniveau als de 

opvallende kenmerken van de peuter op waarde te schatten. 

Hoe verder de peuter qua leeftijd in de periode is des te veelzeggender zijn de 

signalen.  

Als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand bij peuters op een van de 

ontwikkelingslijnen in KIJK! zal het zorgplan in werking treden en observeren de 

pedagogisch medewerkers aan de hand van bijlage 6, plan van aanpak voor een 

individueel kind in KIJK!. 

5.5 De warme/koude overdracht; 

Voor de overdracht van de peuters naar de basisschool vullen de pedagogisch 
medewerkers het (Gemeentelijk) overdrachtsformulier in. Na het oudergesprek (indien 

er middels het inschrijfformulier nog geen toestemming is verleend) plaatsen ouders 

onderaan op het blad hun handtekening waarmee zij toestemming geven, voor 
overdracht van kind gegevens. 

Zodra ouders hebben getekend voor akkoord mag dit formulier aan de ontvangende 

school gegeven/toegestuurd worden. KIJK! 0-7, de ontwikkelingsgegevens van 

peuters worden met het  ‘verhuizen’ naar de ontvangende school samen met het 

overdrachtsformulier digitaal gestuurd. De ontvangende school krijgt nu automatisch 

een e-mailberichtje waarin gemeld wordt dat er een leerling klaar staat voor 

verhuizing. 

5.6 Slotwoord; 
We spreken de KIJK! Taal is een ‘dynamisch document’ met werkafspraken rondom 

het ontwikkelvolgsysteem KIJK! 0-7. De voorschool coördinator/teamcoach, de HBO 

coaches en de pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderspeelzaal zijn 
verantwoordelijk voor de monitoring en de uitvoer van KIJK!.  

Het document zal jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld worden.  
Het signaleren, observeren en registreren in KIJK! is onderdeel van onze werkwijze.  

Iedere nieuwe medewerker van Stichting Kinderspeelzaal krijgt een training in KIJK! 

en toegang tot Sharepoint en zal in deze beveiligde omgeving dit werkdocument voor 
aanvang van de werkzaamheden op de voorschool groepen door moeten nemen.  


