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Inleiding

Dit boek gaat over opbrengstgericht werken 
met peuters… 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, en in verschillend

tempo. Daardoor klinkt opbrengstgericht werken in eerste instantie 

misschien niet passend voor de peuterperiode, veel te zakelijk. Toch 

doe je als pedagogisch medewerker op een peutergroep waarschijnlijk 

al een aantal dingen die je opbrengstgericht zou kunnen noemen, 

bijvoorbeeld als je met activiteiten werkt aan doelen of de taalontwikkeling 

van de kinderen observeert. Opbrengstgericht werken voegt daar iets 

aan toe:  Je kijkt naar de opbrengsten van al je inspanningen om kinderen 

verder te helpen in hun ontwikkeling. Helpt het echt? Hoe kun je dat zien? 

En wat leer je daar zelf van? Daar gaat dit boekje over.
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…en hoe dit aansluit op hoe je al werkt…

Peuterstappen laat zien hoe je kinderen doelgericht de stappen laat nemen op weg
naar groep 1. Daarbij sluiten we aan bij jouw huidige manier van werken. Of je nu
werkt met een VVE methode of niet, het opbrengstgericht werken is een ‘bril’ die je op
kunt zetten. Dat wil zeggen dat je blijft doen wat je al doet, maar nog bewuster stil
staat bij vragen als: Weet ik voldoende van de ontwikkeling van de kinderen? Waarom
doe ik deze activiteit? Wat wil ik dat de kinderen ervan leren? Hoe kan ik alle kinderen
zo goed mogelijk bij het spel betrekken? 

…vanuit een visie op ontwikkelen, spelen en leren… 

Als pedagogisch medewerker werk je vanuit een bepaalde visie. Deze ligt vast in het
pedagogisch beleid van de instelling waar je werkt en komt tot uiting in de manier
waarop jullie werken. Misschien werk je met een vast activiteitenprogramma of 
misschien wordt er binnen jouw instelling juist verwacht dat je de activiteiten meer
laat afhangen van wat de kinderen zelf inbrengen. Opbrengstgericht werken 
verandert daar niets aan. Opbrengstgericht werken betekent niet dat je ineens 
lesjes moet gaan geven. Peuters leren namelijk weinig van losstaande werkjes of werk-
bladen. Peuters ‘leren’ door te spelen. Je bereikt juist resultaten door peuters te laten
spelen, door aan te sluiten bij hun interesses en ze uit te dagen om nieuwe dingen uit
te proberen.  

…zodat peuters een goede start in groep 1 kunnen maken…

De peuterperiode is een belangrijke tijd waarin kinderen snel en makkelijk nieuwe 
dingen leren. En: peuters wíllen graag spelend leren! Ze onderzoeken actief hun 
omgeving en zijn meestal uit zichzelf al enthousiast over activiteiten. Niet elke peuter
wordt thuis op alle gebieden evenveel ondersteund, en niet elke peuter leert evenveel
uit zichzelf. Uit verschillende onderzoeken (Integraal Toezicht Jeugdzaken, 2012) is 
gebleken hoe belangrijk het is dat een kind met voldoende (taal)vaardigheden start in
groep 1, want een achterstand in groep 1 blijft namelijk vaak een achterstand. Als 
kinderen met een achterstand bij jou op de groep komen, is het dus extra belangrijk
hen vanaf de eerste dag zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ook zij zonder achter-
stand naar de basisschool kunnen gaan. 
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Inleiding

data duiden

doelendoen

figuur 1: 4D cyclus

…door goede afspraken met elkaar te maken in de instelling…

Opbrengstgericht werken doe je niet alleen! Opbrengstgericht werken kun je pas goed
uitvoeren, als binnen je organisatie een goede aansturing is, duidelijk is wie waarvoor
verantwoordelijk is, er duidelijke afspraken worden gemaakt en je ondersteund wordt.
Op die basis kun jij als pedagogisch medewerker opbrengstgericht werken. 
Van de ervaringen van scholen met opbrengstgericht werken leren we dat het voor 
succes heel belangrijk is dat de vernieuwing op drie niveaus in de organisatie plaats-
vindt. Dat begint bij (1) het bestuur of de welzijnsorganisatie, die opbrengstgericht 
werken wil realiseren. (2) De leidinggevende van de kinderopvanginstelling stuurt de
uitvoering aan. (3) En als pedagogisch medewerker ga jij er in de groep mee aan de
slag.

…en methodisch te werken in 4D…

Binnen Peuterstappen werk je opbrengstgericht. De punten van het Inspectiekader 
(Inspectie van het Onderwijs, 2010) zijn verwerkt in de opbrengstgerichte werkwijze
van Peuterstappen. 
We sluiten daarbij aan op de cyclus die ook in het basisonderwijs wordt gebruikt
(Goudswaard en Vergunst, 2011): de vier D’s. De 4D cyclus voor opbrengstgericht 
werken, heeft vier vaste onderdelen: data, duiden, doelen en doen.
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• Data: je verzamelt gegevens, ook wel data genoemd. Je kijkt naar de ontwikkeling
van kinderen en schrijft de informatie overzichtelijk op. Je data haal je uit je 
dagelijkse observaties, toetsen of observatielijsten en uit gesprekken met ouders.

• Duiden: je bekijkt de informatie over de ontwikkeling van de groep, van individuele
kinderen en je bespreekt dit met collega’s. Duiden wil hier zeggen: onderzoeken van
wat de gegevens je kunnen vertellen. Je leert vragen stellen bij de data. Dit helpt je
om te ontdekken hoe je de ontwikkeling van de kinderen nog beter kan stimuleren.
De data zijn nu niet meer alleen informatie over de ontwikkeling, maar ook 
informatie voor jou.

• Doelen: je denkt na over de doelen van jullie aanbod, welke ontwikkeling je daar-
mee stimuleert, welke kinderen hetzelfde nodig hebben in je groep en je denkt na
over wanneer de activiteit geslaagd zal zijn.

• Doen: je voert activiteiten uit op de manier zoals je hebt afgesproken met je 
collega’s. Je creëert en grijpt kansen om de peuters ervaring op te laten doen met
de gestelde doelen. Hierbij houd je rekening met de verschillen tussen de peuters
en geef je voldoende ruimte voor spelen.

…want jíj kunt het beste bepalen wat jouw groep peuters nodig heeft!

Dit boek biedt handvatten voor opbrengstgericht werken ín de groep. Het laat veel
voorbeelden zien en bevat verschillende soorten oefeningen. Het is geen sluitende 
methode of programma, maar een manier van denken en werken die op elke peuter-
groep op een andere manier ingezet kan worden, passend bij de visie en werkwijze 
van die locatie. 
We kunnen in dit boek niet uitleggen welke aanpak voor jouw groep kinderen het
beste is. Want degene die dat het beste kan weten, ben jij! 
Succes, en geniet van de ontwikkelingsstappen, groot en klein, die je dagelijks mee 
mag maken. Op weg naar groep 1.
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Inleiding

Over dit boek

Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is geschreven voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het boek biedt handvatten voor systematisch werken aan de
ontwikkeling van kinderen op weg naar groep 1. Omdat een doorgaande leerlijn en een
ononderbroken ontwikkeling van kinderen belangrijk is, zijn bij de CED-Groep ook 
publicaties over opbrengstgericht werken met kleuters en met kinderen in groep 3 t/m
groep 8 verschenen. Ook in die boeken, Kleutersprongen (van de Kamp, 2012) en Alles
is data (Goudswaard en Vergunst-Duijnhouwer, 2011) wordt gewerkt met de 4D-cyclus.   

Hoe gebruik je dit boek?
De volgende hoofdstukken uit dit boek helpen je bij het zetten van de vier stappen:
data, duiden, doelen en doen. Je krijgt in ieder hoofdstuk informatie over één stap, je
kunt voorbeelden bekijken van andere pedagogisch medewerkers en zelf aan de slag
met oefeningen en vragen. De voorbeelden van andere pedagogisch medewerkers vind
je in de groene tekstvakken, de oefeningen en vragen kun je in de blauwe tekstvakken
vinden. In de paarse tekstvakken staan aandachtspunten of tips voor in de dagelijkse
praktijk met de kinderen van jouw groep.
Ieder hoofdstuk begint met het doel, hier lees je wat je van het hoofdstuk kunt leren.
Aan het einde krijg je een samenvatting, waarin je de belangrijkste punten nog een
keer kort na kunt lezen. Het doel en de samenvatting staan weergegeven in een oranje
tekstvak. 

Wat staat er in dit boek?
Hoofdstuk 1 gaat over data. Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat over alle informatie
die je verzamelt over de ontwikkeling van de kinderen. We laten zien hoe je keuzes kan
maken in welke informatie je verzamelt, op welke manieren je data kan verzamelen, en
hoe je deze handig kunt ordenen in bijvoorbeeld groepsoverzichten.

Hoofdstuk 2 laat zien wat je kunt leren van de verzamelde informatie. Het is zonde om
data te laten liggen; je kunt er aan zien wat jouw groep peuters nodig heeft. Dat bereik
je vooral door vragen te stellen bij de informatie. Je leert in dit hoofdstuk hoe je door
vragen te stellen betekenis geeft aan je data. Je ontdekt hoe je door vragen te stellen
zelf van data leert hoe je de ontwikkeling van de peuters beter stimuleert.
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Hoofdstuk 3 laat zien hoe je doelen aan bod laat komen. Daarbij draait alles om kansen
creëren én kansen grijpen. We kijken naar routines, activiteiten, hoeken en materialen.
In de peutergroep heb je met grote verschillen te maken tussen kinderen. In voor-
beelden zie je hoe je ondanks de grote verschillen, een goed groepsaanbod kan 
samenstellen.

Hoofdstuk 4 begint met een samenvatting van de 4D’s. In de hoofdstukken hiervoor
heb je kennisgemaakt met alle ‘D’s’, de samenvatting helpt je om de samenhang weer
te zien.  Daarna vind je praktische lijstjes die je helpen om je activiteiten op een 
opbrengstgerichte manier voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. We laten
zien hoe je in de groep je werkwijze kunt delen met ouders en invallers door een 
datamuur te gebruiken. En we willen je inspireren om opbrengstgericht werken te 
gebruiken om het beste uit jezelf te halen als pedagogisch medewerker.
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Je verzamelt gegevens, ook wel data genoemd. Je kijkt naar de 

ontwikkeling van kinderen en schrijft de informatie overzichtelijk op.

Je data haal je uit je dagelijkse observaties, toetsen of observatie-

lijsten en uit gesprekken met ouders. 

1. Wat zijn data?

doelendoen

data duiden
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Een dag op een peutergroep is allesbehalve saai. Wat gebeurt er toch veel op
één dag! Veerle zingt vandaag het liedje eindelijk mee. Stef is zo trots dat hij 
de juf mag helpen met het halen van de washandjes. Tygo noemde vandaag 
enthousiast alle vierkanten op die hij zag. 
Het hoort bij je werk dat je de hele dag je ogen en oren open houdt. Dat je kijkt
en luistert naar wat de kinderen doen en zeggen. Het geeft je informatie over de 
ontwikkeling van de kinderen. We noemen de gegevens die je verzamelt over 
de ontwikkeling van kinderen ‘data’. 

Data verzamelen is een belangrijk deel van je werk, omdat je alleen door te 
kijken leert wat de behoeften van kinderen zijn en bepaalt hoe je kinderen 
begeleidt, stimuleert en bij activiteiten betrekt. Data geven dus niet alleen 
informatie over de ontwikkeling van de kinderen, maar helpen je ook bij het
plannen van wat jij gaat doen. Het verzamelen van data is een eerste stap, 
waar we in dit hoofdstuk mee beginnen.

Na het lezen van dit hoofdstuk weet je dat data jou informatie geven over de 
ontwikkeling van kinderen. 
Je kent handige manieren om data over de ontwikkeling van kinderen te verzamelen.
Je weet hoe je een keuze kan maken in wat je wel en niet opschrijft.
Je weet op welke manieren je data overzichtelijk kunt weergeven. 
Zodat je zelf op een overzichtelijke manier de informatie over de ontwikkeling van de
kinderen samen met je collega’s bij kan houden.

1.1 Kijken naar de ontwikkeling van kinderen

Juist omdat je de hele dag van alles om je heen ziet en hoort, kan het lastig zijn
om uit al die informatie een keuze te maken in wat belangrijk is. Want je kunt
natuurlijk niet alles bijhouden en opschrijven. En dat hoeft ook niet. In dit
hoofdstuk laten we je zien op welke manieren je naar de ontwikkeling van 
kinderen kan kijken en hoe je daarover informatie verzamelt. 



13

1. Wat zijn data?

Dagelijkse aantekeningen in het schrift van de Dolfijnen

1.1.1 Schrift of map
Op veel groepen ligt een schrift of map waarin je aantekeningen bijhoudt. In het
voorbeeld hierna zie je een voorbeeld van zo’n schrift. 

Maandag 21 mei

Binnenkomst: Cindy heeft weer gehuild bij het weggaan van
moeder maar toen we samen gezwaaid hadden bij het raam en
mama was om de hoek, ging ze meteen spelen. Hafsa was nog
erg moe.

Drinken: Maxim wilde snel weer van zijn stoel. Klierde daarna
met jeroen.

Potjesronde: Esmée op pot geplast.

Buitenspelen: Irma en Vince speelden leuk in huisje vader en
moeder. Cindy kwam er ook bij, Esmée mocht niet.

Dagelijkse aantekeningen - 1
Lees de aantekeningen. Wat valt je op? 

Wat zou je kunnen zien?
Als je de aantekeningen in het schrift hebt bekeken, heb je misschien gezien dat
er bijzonderheden van een paar kinderen zijn opgeschreven. Ook heeft de 
pedagogische medewerker aantekeningen gemaakt over wat haar op is gevallen
in de interactie tussen kinderen. Verder is je misschien opgevallen dat de 
aantekeningen zijn gemaakt bij vaste momenten van het dagprogramma, zoals
het binnenkomen en het drinken.
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Dagelijkse aantekeningen - 2
Pak samen met je collega’s het schrift of de map waarin jullie 
de hele dag aantekeningen maken. Kijk naar de aantekeningen 
van één week, liefst van een tijdje geleden. 
- Wat hebben jullie opgeschreven? 
- Waarover gaan de aantekeningen? 
- Welke informatie lees je over de ontwikkeling van de kinderen?

1.1.2 Objectief en specifiek
Stel je voor, je collega heeft de telefoon
opgenomen en geeft een bericht aan jou
door.  Je pakt haar briefje aan en leest
‘Wil je terugbellen? Volgens mij heeft het
geen haast hoor.’ Je hebt geen idee waar
het over gaat en loopt naar haar toe: ‘Wie
heeft er gebeld? O, de moeder van Thijs.
Waar belde ze voor? Over de buikpijn van Thijs? 
’Als je te weinig informatie krijgt, weet je niet goed wat je moet doen. Je hebt
meer informatie nodig om te weten wie je terug moet bellen en waarover. Ook
wil je goed in kunnen schatten of het nodig is dat je meteen terug moet bellen,
of dat je dat ook nog wel vanmiddag kunt doen. De informatie kun je beter 
gebruiken als deze objectief en specifiek is. Specifiek betekent dat de informatie
nauwkeurig is. Objectief betekent onbevooroordeeld; het is niet beïnvloed door
je eigen voorkeur of mening.

We kijken nog even terug in het schrift van de Dolfijnen. Wat kunnen we zeggen
over de aantekeningen? Hoe objectief en specifiek is de informatie over de 
kinderen?  

Wil je terugbellen?
Volgens mij heeft het 
geen haast hoor.
Misty

Wil je de moeder van Thijs vanmiddag na 13.00 uur 
terugbellen? Ze wil met je overleggen over het 
eten ivm zijn buikpijn. 
Misty


