
VHJK-Kwaliteitskaart

werken bij jonge kinderen
Opbrengstgericht

Goed waarnemen 

vanuit kennis over 

kinderen en weten hoe 

je de ontwikkeling 

stimuleert.

Opbrengstgericht werken is systematisch en 

doelgericht werken op basis van verzamelde 

gegevens over de kinderen. We weten dat kinderen 

verschillen in hun ontwikkelingsbehoeften. Waar 

het ene kind sociaal-emotioneel al ver is, is het 

andere kind op het gebied van taal misschien 

sterker. Om kinderen goed te ondersteunen in hun 

ontwikkeling, moeten we ons aanbod afstemmen 

op hun ontwikkelingsniveau. Daarvoor hebben we 

observatiegegevens nodig, die ons heel precies 

laten zien waar een kind staat. De combinatie van 

observatiegegevens en een goede kennis van de 

ontwikkeling van kinderen, helpt ons te bepalen 

hoe we kinderen kunnen ondersteunen bij de 

volgende stap in hun ontwikkeling. Deze doelge-

richte manier van werken is de kern van op-

brengstgericht werken (OWG): welke doelen stel ik 

voor welke kinderen, met welk aanbod kan ik deze 

doelen bereiken en tot slot: is het gelukt? Op-

brengstgericht werken helpt ons de ontwikkelings-

kansen van kinderen optimaal te benutten. 

(Zie figuur 1)

Heleen Versteegen
maart 2016
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1. Een onderzoekende cultuur is een cruciale conditie 
voor kwaliteitsverbeteringI   
Uitgebreide reflectie op het verloop van de ontwikkeling 

van de kinderen is de basis voor opbrengstgericht werken. 

Scholen en veel voorschoolse voorzieningen verzamelen 

observatiegegevens, bijvoorbeeld op basis van een 

kindvolgsysteem, observaties, gesprekken met ouders en 

toetsen. Vaak laten zij het echter na om de verzamelde 

gegevens samen te interpreteren en te verklaren.

Wat betekenen de resultaten? Welke factoren, bijvoor-

beeld materialen of het handelen van de professional, 

beïnvloeden deze resultaten? Als team samen onderzoek 

doen naar de vorderingen van individuele kinderen en de 

groep als geheel, levert interessante gesprekken en 

nieuwe inzichten op. 

2. Feedback is een krachtig middel om tot betere 
prestaties te komen (prestatiefeedback)II  
De gegevens uit het kindvolgsysteem weerspiegelen het 

professioneel handelen en de samenstelling van het 

aanbod. Leerkrachten zijn geneigd om zwakke prestaties 

toe te schijven aan kindkenmerken en aan de thuissituatie, 

terwijl de leerprestaties van kinderen voor 20 tot 30 

procent worden bepaald door de leerkrachtIII. Achterblij-

vende resultaten van kinderen moeten we altijd in 

verband brengen met wat we doen met de kinderen in de 

groep. Om op ons eigen handelen te reflecteren, is 

feedback kunnen geven en ontvangen een belangrijke 

competentie. Als we bijvoorbeeld constateren dat een 

groepje kinderen het verschil tussen ‘boven’ en ‘onder’ nog 

niet begrijpt, geven we elkaar dan ook feedback op de 

wijze waarop we de deze begrippen aanreiken? En 

bespreken we als team systematisch welke aanpakken nog 

meer mogelijk zijn? 

3. Moeilijke, maar haalbare en expliciete doelen heb-
ben op de meeste mensen een motiverend werkingIV

Professionals die opbrengstgericht werken, denken niet in 

activiteiten, maar in doelen: wat wil ik met de kinderen 

bereiken? Zij denken als het ware achterstevoren: ze 

stellen doelen op basis van wat ze bij de kinderen zien en 

stellen daarna vast met welk professioneel handelen en 

welke methodes, activiteiten en materialen de doelen het 

beste kunnen worden bereikt. Door met doelen te werken

brengen we een duidelijke focus aan in het werken met de 

kinderen. We kunnen van tevoren beter nadenken over 

een extra aanbod. Maar het zorgt er ook voor dat we veel 

meer kansen zien om aan te sluiten bij uitingen van het 

kind of bij wat er gebeurt. 

Het doel “Deze kinderen geven antwoord op wie/wat/

waar-vragen” geeft veel meer houvast voor onze aanpak 

dan “Deze kinderen kunnen meer taal produceren en laten 

meer van zich horen.” Passende, concrete en haalbare 

doelen stellen is een cruciaal onderdeel van OGW. Dat is 

alleen effectief als het formuleren van het doel onlosmake-

lijk is verbonden aan de prestatiefeedback. Naast de 

ontwikkelingsdoelen van de kinderen, formuleren we 

daarom ook wat onze inzet is om de doelen te bereiken. 

We verbinden onze persoonlijke ambities aan de doelen 

die we willen bereiken met de kinderen, de groep, de 

school of de organisatie. Bijvoorbeeld: Ik ben in staat om 

taalproductie bij kinderen uit te lokken door interessante 

vragen te stellen. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat ik de 

kinderen ruimte geef om te reageren (ik houd mijn mond!).

4. Hiermee komen we op het punt waar het uiteinde-
lijk om gaat: goede opvang en educatie staat of valt 
met het gedrag van de professional 
Daagt zij alle kinderen van haar groep uit om de wereld te 

leren begrijpen en zich te ontwikkelen? Als we opbrengst-

gericht werken, staan we regelmatig voor nieuwe uitdagin-

gen, omdat we heel fijnmazig in staat moeten zijn om aan 

kleine ontwikkelingsstappen te werken (de zone van de 

naaste ontwikkeling) en de grote lijnen in de gaten te 

houden. Professionals die opbrengstgericht werken 

hebben kennis over de (spel)ontwikkeling van kinderen.

Vier pijlers

Figuur 1
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Onderstaande tips zijn gebaseerd op ervaringen met 
opbrengstgericht werken. De tips zijn ingedeeld in de 
vier stappen. 

Stap 1: Gegevens verzamelen en analyseren
Opbrengstgericht werken begint met het verzamelen van 

gegevens die een nauwkeurig beeld geven van de ontwik-

keling van de kinderen. We kunnen de gegevens met 

verschillende instrumenten in beeld brengen, bijvoorbeeld  

middels (Cito) toetsen, standaard observatiesystemen en 

vrije observaties. Vervolgens analyseren en interpreteren 

we de gegevens op het niveau van het kind en van de 

groep. 

Voorbeeld van vrije observatie: Elleke (eind groep twee) 

heeft moeite met verhaalbegrip. Als je haar vraagt om 

een verhaal van een prentenboek na te vertellen, dan 

lukt het haar niet. Gerichte vragen over ‘wie’ en ‘wat’ kan 

ze beantwoorden, maar de waaromvragen en vragen 

die te maken hebben met ‘waarom’ kan ze niet beant-

woorden. De juf heeft dit ontdekt doordat ze met Elleke 

apart is gaan zitten om te onderzoeken hoe Elleke op 

verschillende vragen reageert. 

Tips:
• Maak visuele overzichten van de observatiegegevens.

• Bespreek de gegevens op vaste momenten. 

• Werk aan alle ontwikkelingsgebieden en verdeel kinde-

ren in niveaugroepen. Om een beeld te krijgen van de 

niveaus in de groep, deel je de groep in op ontwikkel-

ingsniveau en niet op voorhand op leeftijd (jongste en 

oudste peuters en/ of kleuters). Onderscheid niveaus 

voor verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld 

taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Analyseer  maandelijks of deze indeling nog klopt.

• Breng focus aan in je observaties: analyseer fijnmaziger 

op welke ontwikkelingsgebieden (groepjes) kinderen 

onvoldoende vooruit gaan. Het valt je bijvoorbeeld op 

dat bepaalde kinderen nog steeds met ‘hun vingers 

tellen’.

Stap 2: Doelen formuleren 
Op basis van de verzamelde en geanalyseerde gegevens 

worden de juiste doelen gesteld voor de kinderen. Doelen 

stellen is een cruciaal onderdeel van OGW, omdat van de 

professionals wordt verwacht dat ze niet meer denken in 

activiteiten, maar in termen van wat zij met de kinderen 

willen bereiken. Een goed doel heeft betrekking op een 

ontwikkelingsgebied (een taaldoel gaat alleen over taal), is 

meetbaar, tijdgebonden, past bij de groep en bij het kind 

en is onderdeel van een meer omvattend doel.

Tips:
• Volg hier twee sporen: werk in het dagelijkse programma 

aan alle ontwikkelingsdoelen door de uitvoering van je  

programma’s. Formuleer daarnaast afgeleide doelen die 

passen bij specifieke groepjes kinderen.

• De meeste organisaties en scholen hebben de ambitie 

om alle kinderen op het streefniveau van de SLO-doelen 

te brengen. Leg in je ambitie vast dat je bij alle kinderen 

ontwikkelingsgroei nastreeft en dat je voor alle doelen 

en voor alle kinderen een aanbod creëert. Zorg voor een 

taalrijke en stimulerende omgeving, heb hoge verwach-

tingen en daag jezelf uit om de kinderen breed te 

stimuleren. 

• Focus op specifieke ontwikkelingsbehoeften: de syste-

matische observaties geven je feedback op en aanwijzin-

gen voor je eigen dagelijkse handelen. Je weet precies 

welke kinderen waarbij extra ondersteuning nodig 

hebben. Formuleer voor deze kinderen heel nauwkeurig 

aan welke specifieke doelen je gedifferentieerd gaat 

werken. Stel daarvoor een periode vast, bijvoorbeeld één 

of twee themaperiodes. 

Voorbeeld:

Doel: Elleke en Kishan kunnen bij een verhaal oorzaak 

en gevolg benoemen. Ze werken daar de komende 6 

weken aan gedurende het thema Winterslaap.

Voorbeeld: Werk de (SLO-)doelen uit per themaperiode 

en verwerk dat in een themajaarplanning. Evalueer elk 

jaar met het team of de doelen zijn bereikt en of het 

aanbod moet worden aangepast. 

Praktische handreikingen
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Stap 3: Aanbod vaststellen en uitvoeren
Nadat de doelen zijn gesteld, is het belangrijk om een 

daarbij aansluitend aanbod samen te stellen. Kijk eerst 

kritisch naar het bestaande (beredeneerd) aanbod, 

bijvoorbeeld het aanbod dat is uitgewerkt in een VVE-pro-

gramma of een methode. Pas dit aanbod aan aan het 

niveau, de mogelijkheden en de interesses van de kinde-

ren. Om te kunnen differentiëren en de doelen te kunnen 

bereiken, is vaak extra aanbod nodig. Voor het ontwikkelen 

en verzamelen van extra aanbod, moet de professional 

kennis hebben over de verschillende ontwikkelingsdomei-

nen van jonge kinderen en op de hoogte zijn van de 

doorgaande lijn van peuters naar groep 3. Die informatie, 

gecombineerd met de verzamelde gegevens, maakt het 

mogelijk een passend aanbod bij de doelen samen te 

stellen.

Voorbeeld: In deze periode gaat de juf tijdens het 

inloopkwartier met twee kinderen aan de slag met 

prentenboeken waar in het verhaal heel duidelijk sprake 

is van oorzaak en gevolg. Ze oefenen met verhaalsche-

ma’s. (De hoofdpersoon wil…; maar het probleem is …; 

daarom…; en toen…). Daarnaast besteedt ze ook 

aandacht aan oorzaak en gevolg in dagelijkse gesprek-

jes, bijvoorbeeld over het afgelopen weekend. De juf 

heeft dit aanbod in een plan vastgelegd en heeft daarin 

het volgende doel geformuleerd: de kinderen kunnen 

na het voorlezen van een verhaal waaromvragen 

beantwoorden. 

Tips:
• Werk samen met collega’s aan het nieuwe aanbod, zo 

kom je op nieuwe ideeën.

• Denk niet alleen aan formele leeractiviteiten, maar ook 

aan andere activiteiten (zie figuur 2).

• Maak een groepsplan waarin je de doelen, het aanbod 

en de aanpak gedurende een of twee projectperiodes 

vastlegt. Zie bijlage format groepsplan.

Stap 4: Plan uitvoeren en evalueren
Aan het einde van de cyclus bekijken we of de gestelde 

doelen zijn gehaald. We hebben van tevoren nagedacht en 

aangegeven hoe we dat gaan evalueren. Voor de analyse 

van de behaalde resultaten grijpen we terug op de 

verschillende stappen van de cyclus. Een doel is bijvoor-

beeld niet gehaald doordat het kind het nog niet kan, de 

aanpak niet aansluit of doordat de evaluatiemethode niet 

passend is. We evalueren dus niet alleen de resultaten van 

de kinderen, maar ook ons eigen professioneel handelen. 

Op basis daarvan passen we ons aanbod en onze aanpak 

zo nodig aan.

Voorbeeld: De kinderen en de juf zijn volgens plan aan 

de slag gegaan. Na zes weken is het evaluatiemoment. 

De juf gaat weer met de twee kinderen apart zitten met 

een prentenboek op schoot. De kinderen zijn nu allebei 

prima in staat om waaromvragen te beantwoorden. De 

juf heeft het plan om de komende periode te gaan 

oefenen met voorspellende vragen. 
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Tips: 
• Evalueer het aanbod op de volgende punten:

¯ Had ik voldoende informatie om de doelen te 

stellen en een aanbod samen te stellen?

¯ Heb ik de goede doelen gesteld voor de betreffende 

kinderen? 

¯ Was het aanbod voldoende gevarieerd? 

 Moet ik het aanpassen?

¯ In hoeverre lukte het om een goede aanpak te 

kiezen? In hoeverre sloot die aanpak aan?

¯ Was de frequentie / intensiteit van het aanbod 

goed? Wat moet er anders?

¯ Is het gelukt om de doelen binnen de gestelde 

termijn te behalen?

¯ Heb ik voor de juiste de organisatie gekozen en kon 

ik die ook echt uitvoeren zoals bedoeld?

¯ Op welke manier heb ik ouders betrokken bij het 

werken aan de cyclus?

¯ In hoeverre sluit de evaluatiemethode aan bij de 

eerder geformuleerde doelen?

• Geef bij elke evaluatievraag in steekwoorden aan wat je 

ervaring is én welke bijstelling nodig is.

• Evalueer niet alleen de periode van de specifieke focus, 

maar evalueer ook samen jaarlijks de totale kwaliteit.

• Evalueer altijd in teamverband: het is belangrijk terug te 

blikken op ieders bijdrage en rol. Een grote stap in 

opbrengstgericht werken is het durven kijken bij elkaar 

en elkaar zinvolle kritiek geven op de uitvoering van 

activiteiten. Dit vraagt in veel gevallen een hele andere 

instelling. Het is vaak echt een cultuuromslag. Maar als 

het lukt om elkaars praktijk regelmatig te bekijken en 

elkaar eerlijke, goede feedback te geven, is dat een grote 

sprong in de richting van duurzaam opbrengstgericht 

werken.

h.versteegen@sardes.nl
www.sardes.nl / www.vhjk.nl

I Earl&Katz 2006; Verbiest 2003; Ponte, 2002
II Black&William, 1998; Fuchs&Fuchs, 1986; Hattie, 2009;    

Hattie&Timperley, 2007; Kluger&de Nisi
III Hattie (2009) Viseble Learning; a synthesis of over 800 meta- 

analyses relating to achievement. London: Routlegde
IV Locke&Latham (2002)
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Stap 1. Gegevens verzamelen en analyseren

Stap 2. Gegevens verzamelen en analyseren

Opbrengstgericht werken 

We verzamelen op meerdere manieren 
informatie over de ontwikkeling van kinderen.

We werken met een kindvolgsysteem dat 
alle ontwikkelingsgebieden in beeld brengtI.

We maken gebruik van toetsen om de 
ontwikkeling in beeld te brengen.

We kunnen aan de hand van informatie 
een beeld geven van het niveau van de 
ontwikkeling van jonge kinderen.

We brengen alle ontwikkelingsgebieden in 
kaart, maar we kunnen ook fijnmaziger één 
ontwikkelingsgebied analyseren.

We analyseren minimaal vier keer per jaar 
de observatiegegevens.

We hebben afspraken over de planning van 
de observatie- en afnamemomenten vastge-
legd in een jaarkalender.

We kennen de ontwikkelingsdoelen voor 
jonge kinderen voor taal, rekenen en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.

We hebben afspraken gemaakt over de 
doelen die we gebruiken (bv van SLO of HCO).

We formuleren doelen voor alle ontwikke-
lingsgebieden.

We formuleren doelen die zijn afgeleid van 
de kerndoelen (ze zijn onderdeel van een 
meer omvattend doel).

We kunnen afgeleide ontwikkeldoelen voor 
(een groepje) kinderen formuleren die 
uitdagend en realistisch zijn.

Onze doelen zijn meetbaar en tijdgebonden.

ja nee actiepunt

Bijlage Checklist
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Stap 3. Passend aanbod

Opbrengstgericht werken 

We kunnen activiteiten bij doelen zoeken of 
ontwikkelen.

We kunnen een uitvoeringsplan (groepsplan/
groepjesplan) maken dat past bij onze praktijk.

We hebben afspraken gemaakt over de schriftelijke 
planvorming (bijvoorbeeld gebruik van groepsplan-
nen).

We beschikken over voldoende materialen waarmee 
we aan de doelen kunnen werken (programma’s, 
bronnenboeken, speelmateriaal). 

We hebben de speel-leeromgeving rijk ingericht en 
afgestemd op het werken aan ontwikkelingsdoelen.

We kijken kritisch naar het aanbod en stemmen dit 
af op het niveau en de mogelijkheden van kinderen.

We differentiëren het aanbod en de aanpak op basis 
van het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Bij alle stappen van de cyclus is er overleg tussen de 
medewerkers op de groep / coach.

We evalueren per periode onze specifieke focus.

We evalueren onze aanpak en aanbod jaarlijks.

We evalueren in teamverband.

We geven elkaar feedback op de wijze waarop 
we activiteiten uitvoeren. 

We evalueren de totale de kwaliteit van het voor-
schoolse aanbod jaarlijks systematisch.

We evalueren de resultaten van het voorschoolse 
aanbod als onderdeel van ons kwaliteitszorgsys-
teem.

ja nee actiepunt

Stap 4. Plan uitvoeren, evalueren en bijstellen

I Voor informatie over kindvolgsystemen zie: http://www.slo.nl/downloads/2011/methoden-materialen-en-screeningsinstrumenten.pdf/

Bijlage Checklist



8

Groep Doel(en)
Wat wil ik bereiken?

Aanbod/activiteit
Wat ga ik aanbieden?

Aanpak
Hoe bied ik het 
inhoudelijk aan; waar 
inhoudelijk op letten?

Evaluatie
Hoe ga ik na of het doel 
is bereikt? Wat moet ik 
bijstellen? Hoe verder?

Ontwikkelingsgebied:  Domein:
Professional:  Periode:  Datum:

Groep 1
Namen

Groep 1
Namen

Groep 1
Namen

Bijlage format Groepsplan


