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Observeren is een handige methode om een kind in beeld te krijgen en inzicht te krijgen in het verloop van zowel  

de algemene ontwikkeling als het welbevinden van het kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier 

en tempo. Doordat je je bewust bent van het ontwikkelingspatroon van je opvangkind, kun je hierbij aansluiten en  

kan het kind optimaal groeien. 

Kind in beeld

Met behulp van observeren kun je ouders en verzorgers van je opvangkinderen goed op de hoogte houden van de 
ontwikkeling van hun kind. Om de ontwikkeling goed te kunnen observeren is het belangrijk om goed in kaart te hebben 
wat de ‘normale’ ontwikkeling van een kind is, evenals de kenmerken van een goed welbevinden. Vervolgens breng je 
in beeld waar het kind zich bevindt door te gaan observeren. Door dit ongeveer twee keer per jaar te doen, krijg je 
een duidelijk beeld van hoe de ontwikkeling verloopt, wat er goed gaat en of er eventueel aandachtspunten of zorgen 
zijn.

Een observatie bestaat uit drie onderdelen: de voorbereiding, de uitvoering en de verwerking. 

De voorbereiding:
•  Plan een dag waarop je gaat observeren. 
•  Overleg met ouders of zij het goed vinden dat je hun kind gaat observeren.
•   Vraag aan ouders of zij ook hun gedachten kunnen laten gaan over hoe het kind zich ontwikkeld op de gebieden 

die je wilt observeren. 
•  Vertel het kind niet dat je hem gaat observeren, zodat hij zich niet anders gaat gedragen dan gewoonlijk. 
•  Leg je observatielijst klaar zodat je gedurende de dag kan noteren wat van toepassing is. 

De uitvoering: 
•   Observeren kan tijdens je gewone werkzaamheden. Het is niet nodig om het dagprogramma of werkwijze ervoor 

aan te passen. 
•   Het gaat om wat je op dat moment ziet, niet om wat je eerder ooit hebt gezien. Door gericht te kijken kun je het 

beeld dat je hebt van je opvangkind bevestigen of juist bijstellen. 
•   De observatie heeft niet als doel om het kind te beoordelen. Het dient om jou te helpen om ontwikkelkansen te 

creëren zodat het kind zich optimaal kan ontplooien.

De verwerking:
•   Plan een afspraak met de ouder(s) om uitgebreider over (de ontwikkeling van) 

het kind te praten. Je hoeft hierbij niet alleen de aandachtspunten te benoemen, 
maar ook de positieve zaken die je hebt gezien.   

•   Bespreek het met de ouder indien het kind anders scoort dan je eigenlijk van 
hem of haar zou verwachten qua leeftijd. Onderzoek hoe je ontwikkelkansen kunt 
creëren en benutten.

•   Maak je je echt grote zorgen over de ontwikkeling van het kind? Verwijs de ouder 
dan eventueel door zodat er professionele hulp ingeschakeld kan worden. 

•   Geef ouders een kopie van je bevindingen. Als het kind niet meer bij je in de 
opvang komt geef je je observaties aan de ouder mee, of vernietig je ze. 

Tot slot, het doen van een observatie is een serieuze zaak. 
Neem er de tijd voor en doe het met volle aandacht. Veel succes!

Jij als 
gastouder


