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Observatie-instrument (zie kijkwijzer prof. Laevers) 

 Signalen / kernmerken om met studenten / andere lectoren gemakkelijker tot een 

score te kunnen komen, zijn richtinggevend. 

 Het objectief kunnen beoordelen van het gedrag van kleuters. 

5 niveaus: 

 Zeer zwak = het globale niveau ligt ver onder het gemiddelde van 

leeftijdsgenoten.  

 Zwak = het globale niveau ligt onder het gemiddelde van leeftijdsgenoten 

 Gemiddeld = het globale niveau ligt op het gemiddelde niveau van 

leeftijdsgenoten 

 Sterk = het globale niveau ligt boven het gemiddelde van leeftijdsgenoten 

 Zeer sterk = het globale niveau ligt ver boven het gemiddelde niveau van 

leeftijdsgenoten. 

 
Metingen: 

De metingen van de procesvariabelen worden onderverdeeld in twee soorten: 

 Metingen op vaste tijdstippen (afhankelijk van de lengte van de 

videofragmenten).  

 Metingen op kritische momenten (als er buiten de vaste tijdstippen een opvallende 

handeling/gebeurtenis plaatsvindt, dient deze ook geregistreerd te worden).  

Het screeningsinstrument is zo opgesteld dat voor beide metingen ruimte is voorzien, 

zonder de overzichtelijkheid hierbij in het gedrang te brengen.  

 

De outputvariabelen worden gemeten op basis van de ganse lengte van de 

videofragmenten.   
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A. Aanpakvariabelen / Contextvariabelen 

 
10 Actiepunten voor het kleuteronderwijs 

De aanpakvariabele ‘leerkrachtstijl’ wordt tijdens de geobserveerde lessen in de mate 

van het mogelijke constant gehouden en beantwoordt aan de eisen van het 

ervaringsgericht onderwijs (voldoende stimulerend tussenkomen, gevoelig zijn voor de 

beleving van kleuters en hen in hoge mate autonomie verlenen). Vooral autonomie is in 

dit onderzoek van groot belang; creativiteit, zelfsturing, enz. kunnen anders immers niet 

objectief gemeten worden.  

Omdat onregelmatigheden/opvallendheden de scores toch zouden kunnen beïnvloeden, 

wordt er op het meetinstrument toch ruimte voorzien om deze te noteren. Dit om een zo 

betrouwbaar mogelijke meting uit te voeren. Als basis hiervoor kan er gekeken worden 

naar de 10 actiepunten om de observatie in de juiste richting te sturen.  

Actiepunt 1: De klasruimte in hoeken herschikken 
Actiepunt 2: De opvulling van de hoeken grondig aanpakken 
Actiepunt 3: Nieuwe materialen en activiteiten inbrengen 
Actiepunt 4: Interesses ontdekken en aansluitende activiteiten bedenken en aanbieden 
Actiepunt 5: Tijdens activiteiten betrokkenheidsverhogende impulsen geven 
Actiepunt 6: Het initiatief uitbreiden en ondersteunen met regels en afspraken 
Actiepunt 7: De relatie met elk kind en tussen kinderen verkennen en verbeteren 
Actiepunt 8: Activiteiten aanbieden die kinderen helpen om gevoelens, waarden, relaties en 
waarden te verkennen 
Actiepunt 9: Kinderen met emotionele problemen met gerichte interventies helpen 
Actiepunt 10: Kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften met gerichte interventies helpen 
 
 

Leerkrachtstijl 

ASOS: DE DIMENSIES  
 

1. STIMULEREN 
...gaat over tussenkomsten die de activiteit verrijken, waardoor deze intenser wordt, boeiender... 
 

 nodig je kinderen op een levendige manier uit  om zich te uiten en over hun ervaringen te 
vertellen? (communicatie-stimulerend) 

 voeg je tijdens activiteiten materialen toe en geef je (open) impulsen, hints, waardoor de 
kinderen weer een hele tijd voortkunnen? (actie-stimulerend) 

 breng je informatie aan, licht je dingen toe en stel je vragen waardoor de kinderen aan het 
denken worden gezet, zich nog meer vragen gaan stellen, tot ontdekkingen komen? (denk-
stimulerend) 
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2. GEVOELIGHEID VOOR BELEVING 
...gaat over tussenkomsten die getuigen van aanvaarding en begrip voor de basisbehoeften en 
gevoelens van kinderen 
 

 ervaren de kinderen dat je ze serieus neemt en dat je hen als volwaardige personen 
respecteert? 

 heb je oog voor hun behoefte aan aandacht? 
 vinden kinderen warmte, genegenheid en zorg bij je? 
 bevestig je de kinderen in hun zijn en in hun kunnen? 
 bied je duidelijkheid over wat kan en wat niet, over het dagverloop, over wat jij denkt? 
 ervaren kinderen bij jou begrip voor wat hen emotioneel bezighoudt en krijgen ze hulp om 

pijnlijke ervaringen te verwerken? 
 

3. AUTONOMIE VERLENEN 
...gaat over tussenkomsten waarin kinderen de ruimte en de steun krijgen om tot zichzelf-sturende 
personen uit te groeien 
 

 geef je ruimte aan kinderen om activiteiten te kiezen die hen aanspreken en respecteer je 
hun keuzes? 

 krijgen kinderen de ruimte om zelf te bedenken hoe ze bij een activiteit tewerk zullen gaan 
en om te experimenteren? 

 wordt hen de kans geboden om een 'eigen' product te maken en mogen ze zelf aangeven 
wat voor hen "af" is? 

 betrek je kinderen actief bij het zoeken van oplossingen voor conflicten? 
 betrek je kinderen bij het bepalen van grenzen en afspraken en geef je aan waarom iets wel 

of  niet kan? 
 

De leerkrachtstijl tijdens de geobserveerde lessen wordt in de mate van het mogelijke 

statisch/constant gehouden en beantwoordt aan de eisen van het ervaringsgericht 

onderwijs (voldoende stimulerend tussenkomen, gevoelig zijn voor de beleving van 

kleuters en hen in hoge mate autonomie verlenen). Autonomie is in dit onderzoek van 

zeer groot belang; creativiteit, zelfsturing, enz. kunnen anders immers niet 

objectief/betrouwbaar gemeten worden.  
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B. De procesvariabelen 

 

Welbevinden en betrokkenheid vormen de KERNVARIABELEN.  

 

Welbevinden  

- Kan genieten, kan plezier beleven 

- Is ontspannen en vertoont innerlijke rust 

- Vertoont vitaliteit 

- Staat open voor anderen 

- Is spontaan, durft zichzelf zijn  

1 2 3 4 5 

 

Na … min 1 2 3 4 5 

Na … min 1 2 3 4 5 

Na … min 1 2 3 4 5 

Kritisch 

moment 

1 2 3 4 5 

 

 Niveau 1: ZEER ZWAK 

Welbevinden ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Toont duidelijke kenmerken van ongemak; weent, klaagt en/of schreeuwt. Kijkt 

afkeurend, verdrietig of is in paniek. Vertoont boosheid of woede. Laat duidelijke 

tekenen van afkeuring blijken zoals met objecten werpen of andere kleuters pijn 

doen. Reageert niet op de omgeving, vermijdt contact met anderen en trekt zich 

terug. Doet zichzelf pijn; slaat met zijn hoofd, gooit zichzelf tegen de grond.   

 Niveau 5: ZEER GOED 

Welbevinden ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Ziet er blij en opgewekt uit, glimlacht, straalt, schreeuwt het uit van plezier. Is 

spontaan, expressief en kan echt zichzelf zijn. Praat tegen zichzelf, speelt met 

geluiden, zingt binnensmonds. Is volledig op zijn/haar gemak; vertoont geen tekenen 

van stress. Is open en toegankelijk tegenover de buitenwereld. Is levendig en vol 

energie. Drukt zelfvertrouwen en zelfzekerheid uit.   
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Betrokkenheid  

- Is geconcenteerd  

- Is energiek 

- Vertoont complex gedrag en is creatief  

- Heeft een levendige mimiek en houding 

- Vertoont persistentie / heeft 

doorzettingsvermogen 

- Is nauwkeurig 

- Reageert snel  

- Verwoordt wat hij/zij doet 

- Vertoont voldoening 

1 2 3 4 5 

 

Na … min 1 2 3 4 5 

Na … min 1 2 3 4 5 

Na … min 1 2 3 4 5 

Kritisch 

moment 

1 2 3 4 5 

 

 Niveau 1: ZEER ZWAK 

Betrokkenheid ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Staart doelloos in het rond. Vertoont geen interesse voor wat er zich rondom 

hem/haar afspeelt. De lichaamshouding geeft te verstaan dat de kleuter niet bereid is 

om actief deel te nemen aan het klasgebeuren. Activiteiten worden snel en 

onzorgvuldig afgerond. De tijd gaat duidelijk traag voor deze kleuter.  

 Niveau 5: ZEER GOED 

Betrokkenheid ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Is geconcentreerd, aanhoudend en tijdvergeten actief. Stelt zich open, neemt op een 

intense wijze waar en ervaart betekenissen. Is gemotiveerd en geboeid. Maakt in 

grote mate energie vrij en ervaart een sterke voldoening. Engageert zich ten volle in 

de situatie. 

BELANGRIJKE OPMERKING I.V.M. DE KERNVARIABELEN 

Betrokkenheid en welbevinden kunnen zeer sterk fluctueren en een globaal cijfer hierop 

plakken doet dan ook geen recht aan de wijze waarop dit geïnterpreteerd dient te 

worden. Toch is het belangrijk dat deze steeds gescoord worden tijdens de screening, om 

een beter beeld te krijgen op hoe de kleuter zich verhoudt tot de context waarin hij de 

wereld tracht te verkennen en vaardigheden (competenties/talenten) opdoet. Vandaar 

net voor deze kernvariabelen de eerder genoemde twee scoringswijzes: om de x minuten 

en bij opvallende wijzigingen.  
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C. Outputvariabelen / Effectvariabelen  

6 Competenties / talenten / ontwikkelingsgebieden 

1. Actieve taalvaardigheid 

In de actieve zin gaat taalvaardigheid over de beheersing van taal als een ‘instrument’ 

om iets wat je ervaart, voelt of denkt op een trefzekere en indringende manier tot 

uitdrukking te brengen (mondeling of schriftelijk). Zo wordt de oorspronkelijke ervaring 

of gedachte tijdens het onder woorden brengen scherper (voor zichzelf) én tegelijk 

toegankelijk voor anderen.  

Taalvaardigheid in de passieve zin, gaat over de competentie om vlot te verstaan wat 

anderen verwoorden in allerlei vormen (mondeling en schriftelijk), in allerlei situaties (op 

school en erbuiten) en via allerlei media (op televisie, radio, in film, toneel, internet...). 

Wij focussen op de actieve taalvaardigheid.  

2. Sociale competentie  

3. Zelfsturing 

4. Creativiteit 

Zelfsturing gepaard aan creativiteit levert ‘ondernemingszin’ op: het vermogen om 

grenzen te verleggen, te zien wat ‘nog niet is maar zou kunnen zijn’ en dat ook te 

realiseren. 

5. Muzische expressie  

6. Omgang met audiovisuele materialen (technisch) 

7. Omgang met audiovisuele materialen (middel) 

 

M.b.t. de volgorde waarin de competenties gescoord worden, hebben we ons grotendeels 

gehouden aan de volgorde die ook in de kijkwijzer van prof. Laevers wordt gehanteerd. 

Veel informatie m.b.t. de competenties werd op deze website gevonden: 

http://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/downloads/concept/Compenties.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/downloads/concept/Compenties.pdf


7 

 

1. Actieve taalvaardigheid  

- Spreekt vlot, kan zich goed verstaanbaar 

maken 

- Gaat in gesprek met anderen 

- Brengt op een expressieve manier 

ervaringen onder woorden  

- Hanteert een gedifferentieerde 

woordenschat en complexe taalstructuur 

voor zijn leeftijd  

- Is gericht op het opdoen van ervaringen 

aan de hand van talig materiaal (bijv. 

verhalen luisteren, lezen, …) 

- Heeft een ontwikkeld symboolbewustzijn 

(bij oudere kleuters) (A) 

1 2 3 4 5 

 

(A) Taalvaardigheid bij het omgaan met symbolen: schrift onderscheiden van andere 

tekens, interpreteren van tekens en symbolen, pictogrammen, verkeersborden, zelf 

lettertekens gebruiken... 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Is voor zijn/haar leeftijd verbaal heel zwak: slaagt er niet in om zonder hulp 

verbale uitingen van anderen te begrijpen of eigen ervaringen, belevingen en 

gedachten onder woorden te brengen. Hanteert een weinig complexe taal, met 

weinig gedifferentieerde woordenschat. Expressieve aspecten van taalgebruik 

worden in het beluisteren van taal niet waargenomen of zelf niet actief benut. 

Voor oudere kleuters: een zeer beperkt symboolbewustzijn, geen 

taalbeschouwing. 

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Is verbaal heel sterk: slaagt erin vlot, precies en op een expressieve manier 

ervaringen, belevingen en gedachten onder woorden te brengen. Hanteert 

gedifferentieerde woordenschat en complexe taalstructuur. Heeft een ontwikkeld 

symboolbewustzijn. Voor oudere kleuters: beheerst (initiële) lees- en 

schrijfvaardigheden. Maakt ook taalbeschouwende reflecties. 
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2. Sociale competentie  

- Stelt zich open voor anderen 

- Is spontaan in de omgang met anderen 

- Vertoont empathie:  

  * Kan zich in de gevoelens, intenties,   

    waarnemingen en gedachten van   

    anderen verplaatsen 

  * Kan reacties van anderen begrijpen en  

     gedragingen voorspellen 

  * Beschikt over diverse ‘sociale  

    gedragingen’ (bijv. hulp vragen, affectie  

    uitdrukken, wensen duidelijk maken)  

  * Voelt in een bepaalde situatie de meest  

     gepaste tussenkomst aan 

1 2 3 4 5 

 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten 

Is egocentrisch: niet gericht op anderen. Kan zich niet in de gevoelens en 

gedachten van anderen inleven. Kan niet adequaat inspelen op anderen. Is 

beperkt in omgangsvormen en komt zelden tot succesvolle interacties.  

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten 

Vertoont een grote betrokkenheid op de sociale werkelijkheid. Kan zich in 

gevoelens, behoeften en gedachten van anderen inleven, er rekening mee houden 

en ernaar handelen. Beheerst een brede waaier van sociale omgangsvormen en 

strategieën en weet ze met succes in te zetten.  
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3. Zelfsturing  

- Kan zich uit de slag trekken 

- Weet wat hij/zij wil, kan keuzes maken, 

kan zich een doel stellen, kan tot actie 

overgaan en handelingen tot een goed eind 

brengen 

- Beschikt over wilskracht  

- Heeft doorzettingsvermogen, geeft niet 

bij de eerste hindernis op 

- Kan afstand nemen en strategisch tewerk 

gaan 

- Maakt goed gebruik van mogelijkheden in 

zichzelf en de omgeving 

- Neemt initiatief 

- Kan zich aanpassen, is flexibel 

1 2 3 4 5 

 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Weet niet wat hij/zij wil, voor zichzelf een richting aan te geven en keuzes te 

maken. Heeft het moeilijk om acties mentaal op te roepen, zich daar bewust op te 

richten en ze uit te voeren. Brengt opdrachten zelden tot een goed einde. Ziet het 

verband niet tussen het eigen handelen en de gevolgen daarvan. Trekt geen 

lering uit ervaringen. Komt hulpeloos over. 

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Weet goed aan de slag te gaan: weet wat hij/zij wil, kan zich een doel stellen, tot 

actie overgaan en de handelingen tot een goed eind brengen. Geeft niet bij de 

eerste hindernis op en kan doorzetten om zijn/haar doel te bereiken. Kan afstand 

nemen en strategisch tewerk gaan. Kan goed gebruik maken van de beschikbare 

mogelijkheden en zich aan veranderde omstandigheden aanpassen. Is een 

geboren initiatiefnemer. 
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4. Creativiteit  

- Kan originele ideeën bedenken over 

mogelijke doelen en initiatieven 

- Zet beschikbare middelen en materialen 

optimaal in om doelen/initiatieven te 

bereiken 

- Selecteert geschikte materialen die 

helpen een bepaald doel te realiseren 

- Verlegt zijn/haar grenzen, creëert nieuwe 

dingen 

- Heeft inspiratie  

1 2 3 4 5 

 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Kiest er niet voor om te werken met nieuwe (voor hem/haar onbekende) 

materialen. De keuze van materialen is eentonig en is niet altijd effectief om het 

vooropgestelde doel te verwezenlijken. Kijkt naar het werk van de leerkracht of 

andere kleuteren, zonder de eigen inspiratie aan te spreken. Laat zich niet leiden 

door originele ideeën maar teert in plaats daarvan verder op wat reeds gekend is. 

Het resultaat van de arbeid omvat enkel de vooropgestelde criteria, zonder er een 

eigen bijdrage aan geleverd te hebben.  

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Gebruikt nieuwe en onbekende materialen op een eigen, unieke en inventieve 

wijze. Maakt gebruik van een gevarieerd aanbod van materialen en slaagt erin 

deze ook effectief te gebruiken om het vooropgestelde doel te realiseren. Laat 

zich niet leiden door het werk van iemand anders, maar maakt in plaats daarvan 

gebruik van eigen ideeën. Het resultaat is een uniek werk, waar het eigen 

karakter/de unieke persoonlijkheid van de kleuter in te herkennen valt.   
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5. Muzische expressiviteit  

- Kan/durft ervaringen, gevoelens, ideeën 

op een muzische wijze uitdrukken. 

- Beheerst diverse uitdrukkingsvormen  

- Heeft oog voor esthetische aspecten 

(compositie, kleur, materialen, …) bij het 

tot uitdrukking brengen van zijn/haar 

verbeelding, ideeën, gevoelens en 

ervaringen. 

- Vertoont diepgang en persoonlijke 

beleving in zijn/haar expressie, het is meer 

dan louter imiteren 

1 2 3 4 5 

 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Slaagt er niet in om persoonlijke belevingen en ervaringen op een muzische wijze 

tot uitdrukking te brengen. Komt niet tot adequate vormgeving. Heeft geen oog 

voor esthetische aspecten (kleur, compositie) bij het tot uitdrukking brengen van 

zijn/haar ideeën, gevoelens en ervaringen. Maakt niet echt gebruik van de 

expressieve mogelijkheden van de diverse uitdrukkingsvormen. Heeft een beperkt 

gevoel van ruimte en een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen. 

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Slaagt er zeer goed in om belevingen en ervaringen op een muzische wijze tot 

uitdrukking te brengen. Is gevoelig voor esthetische aspecten (kleur, compositie) 

bij het tot uitdrukking brengen van zijn/haar ideeën, gevoelens en ervaringen. 

Benut op een krachtige manier de elementen van vormgeving (symboliek, 

kleuren, verhoudingen...) om zijn intuïties tot uitdrukking te brengen. Kan zich in 

een waaier van muzische uitdrukkingsvormen uiten. 
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6. Omgang met audiovisuele 

materialen (technisch) 

 

- Is gericht op het opdoen van ervaringen 

aan de hand van audiovisuele materialen  

- Kan de audiovisuele materialen vlot 

hanteren (aan- en uitzetten, ...)  

- Benut vlot de verschillende 

mogelijkheden van audiovisuele materialen 

(inzoomen, pauze, ...). 

- Krijgt inzicht in de effecten van het 

optimaal omgaan met de audiovisuele 

materialen (bijv. optimale afstand om 

foto’s te nemen, microfoon goed plaatsen 

om geluid op te nemen, ...)    

1 2 3 4 5 

 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Is zeer weinig toegankelijk voor het opdoen van ervaringen aan de hand van 

audiovisuele materialen. Heeft in zeer geringe mate voeling met deze materialen. 

Heeft zeer weinig inzicht in de effecten van het op een bepaalde wijze omgaan 

met de audiovisuele materialen. 

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Is sterk gericht op het opdoen van ervaringen aan de hand van audiovisuele 

materialen. Kan de audiovisuele materialen vlot hanteren en benut de diverse 

mogelijkheden. Krijgt inzicht in de effecten van het optimaal hanteren van de 

materialen.  
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7. Audiovisuele materialen als 

middel  

 

- Ontdekt en gebruikt de audiovisuele 

materialen als middel om zich (muzisch) uit 

te drukken en te communiceren 

1 2 3 4 5 

 

 NIVEAU 1: ZEER ZWAK 

Competentie ligt ver onder het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Heeft zeer weinig aandacht voor het ontdekken en gebruiken van audiovisuele 

materialen. Kiest er niet voor om audiovisuele materialen toe te passen in het in 

interactie treden met zijn omgeving.  

 NIVEAU 5: ZEER GOED 

Competentie ligt ver boven het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 

Kiest voor audiovisuele materialen in de omgang met anderen. Kan zijn 

ervaringen en gevoelens duidelijk overbrengen aan de hand van audiovisuele 

materialen.  
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