
Handleiding Kleutervolgsysteem: Van doelen naar doelgericht opvolgen (intern document, niet voor gebruik 
zonder toestemming) © Wendy Peerlings 

 

 
1 

 

 

Ontwikkelingsgericht 

kleutervolgsysteem 

  



Handleiding Kleutervolgsysteem: Van doelen naar doelgericht opvolgen (intern document, niet voor gebruik 
zonder toestemming) © Wendy Peerlings 

 

 
2 

 

Van doelen naar doelgericht opvolgen 

In het beleidsplan van de basisschool waarmee we gestart zijn, wordt de nieuwe schooleigen visie op 

het Leerplan vanuit prioriteiten aangepakt en opgevolgd. Voor de opvolging van de kleuters werden 

5 prioriteitsdomeinen naar voor geschoven op basis van deze visie én wetenschappelijke artikels. 

Een kind moet – om succesvol in het maatschappelijk leven te staan en alle kansen te krijgen om te 

ontplooien – breed ontwikkelen en voldoende competenties ontwikkelen in 

• Mondelinge communicatie en taalvaardigheid è luisteren en spreken 

• Schriftelijke communicatie è schrijven en spelling 

• Sociaal-emotioneel welbevinden en sociale vaardigheden  

• Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling  

• Wiskundig inzicht 

Dit noemen we de prioriteiten die we willen opvolgen met ons KVS. 

Hierbij staat het ontwikkelen van een schooleigen, op Leerplan gebaseerd, goed kleutervolgsysteem 

dat meet wat we willen weten op een planlastvriendelijk manier voorop.  

Meten wat we willen weten 

Het gevolgde traject 

In het schooljaar 2017-2018 werd er op beleids- en kwaliteitsvlak in de kleuterschool en de lagere 

school ingezet op wiskunde en meer bepaald het opvolgen van de vorderingen van de leerlingen met 

als doel hen nog beter te kunnen begeleiden in hun persoonlijke groei binnen dit domein. 

Hiervoor werden in 2016-2017 opvolgtoetsen getallenkennis ontwikkeld1 en een doorlooptoets 

bewerkingen2 facultatief toegevoerd. Deze opvolgtoetsen werden voor gebruik klaargemaakt als 

onderdeel van de merknaam 2Hands4Kids (www.2hands4kids.org). 

De opvolgtoets getallenkennis is een instrument geworden, gebaseerd op de leerplandoelen en 

ingedeeld volgens DLE3 waarmee leerlingen in het begin, midden en einde van het schooljaar 

opgevolgd kunnen worden in hun persoonlijke groei binnen getallenkennis. De eindtoets van leerjaar 

x is de begintoets van leerjaar x+1. Deze screening wordt gepland door de zorgleerkracht en zal in 

 
1 Ontwikkeld beleidsondersteuner Wendy Peerlings i.s.m. de zorgcoördinatoren en directies van de startscholen 
2 Ontwikkeld door beleidsondersteuner Wendy peerlings vanuit 2Hands4Kids® Rekenen 
3 DLE = Didactisch Leeftijdsequivalent en geeft het aantal unieke maanden wiskundeonderwijs aan dat een kind gehad heeft. Gedubbelde 
leerjaren worden hier niet meegeteld. 
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eerste instantie vooral ingezet worden bij leerlingen die extra opvolging en/of zorg op dit domein 

nodig hebben.  

Hetzelfde geldt voor de facultatieve doorlooptoets bewerkingen. In deze toets krijgen de leerlingen 

van elke kleine stap in de (gedetailleerde, zeer stapsgewijze opgestelde) leerlijn bewerkingen 3 

oefeningen waarna op eenvoudige wijze geregistreerd kan worden tot waar in de leerlijn van leerjaar 

1 tot en met eind 4, het kind vlot de leerstof beheerst, vanaf waar het kind lerende is en vanaf welk 

type opdrachten in die leerlijn de leerling nog onvoldoende vaardigheden toont. Op die manier 

kunnen de leerlingen waarvoor dit zinvol is, van zeer nabij opgevolgd worden in hun persoonlijk of 

zelfs aangepast leertraject. 

 

In schooljaar 2017-2018 werd de focus verlegd naar de kleuterleeftijd en werd vanuit de 5 pijlers, 

een schooleigen, leerplangericht, maar planlastbeperkend kleutervolgsysteen (KVS) ontwikkeld. Het 

doel hiervan is de overgang van kleuter- naar lageronderwijs en dus ook van de netspecifieke visie 

over de eigenheid van ontwikkelingsdoelen4 naar de netspecifieke visie op leerplandoelen5 te 

verbeteren. Concreet betekent dit dat we als school de kloof tussen kleuter en lager onderwijs willen 

verkleinen door wat een kleuter ‘mag leren’ of ‘moet kunnen’ om rijke onderwijskansen te krijgen, al 

observerend vanuit gewone activiteiten, in kaart willen brengen.  

 

  

 
4 De ontwikkelingsdoelen mogen bereikt worden maar moeten niet bereikt worden door de kleuters waardoor de ontwikkeling van elk 
kind,  aan de start van het eerste leerjaar van nature uit – en dus zonder gericht leertraject om een ontwikkeling doelgericht en 
resultaatsgericht te stimuleren - erg ongelijk is. 
5 Eens het kind naar de lagere school gaat staan er wel doelen voorop die verder bouwen op de ontwikkelingsdoelen. Als een kind nog veraf 
staat van het behalen van die ontwikkelingsdoelen en hierin nog een ontwikkelingstraject af te leggen heeft, zal het op minder tijd (binnen 
het schooljaar), meer sprongen moeten maken wat kwetsbare kinderen in zekere zin inherent kansarmer maakt. 
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Het proces in de totstandkoming van het KVS 

Fase 1: Het leerplan 

Het overschrijven van de doelen 
In de eerste fase hebben we alle leerplandoelen, vanuit de website van het Leerplan overgeschreven6 

om deze doelen zo letterlijk mogelijk, digitaal te hebben om mee te kunnen werken in te ontwikkelen 

het schooleigen KVS. Dit werk moest eerst gebeuren omdat het VKO deze doelen niet digitaal ter 

beschikking stelt en er – ook bij navraag – geen intenties waren om dat in de nabije toekomst te 

doen. Dit werk nam enkele contactmomenten in beslag, maar leverde wel het voordeel op dat de 

doelen nu ook voor alle leerkrachten, ongeacht het leerjaar, offline en op papier raadpleegbaar zijn 

en dat de ontwikkelaars van het KVS een heel goed zicht hebben op deze doelen en hun onderlinge 

samenhang. Het was een kwaliteitsvol en leerrijk traject waar zowel beleid als zorg als de 

leerkrachten in het team voordeel uit halen. In tussen werd er al nagedacht over hoe een ideaal, 

planlastneutraal KVS eruit zou kunnen zien. Criteria die hierbij vastgelegd werden: 

• Makkelijk in gebruik 

• Beperkte tijdsduur voor het afnemen 

• Overzicht over de hele klas verkrijgen 

• Overzicht over het individuele ontwikkelingstraject van een leerling verkrijgen 

• Te observeren zonder toets op papier  

• Te observeren vanuit de natuurlijke situatie zoals activiteiten in de kleuterklas 

 

Het selecteren van de kleuterdoelen i.f.v. OWL7 
Eens de doelen geconverteerd waren naar een Word-document, hebben we ze in volgorde, met de 

vermelding van het ontwikkelveld, generiek doel inclusief nummering én leerlijnstap opgelijst in 

een tabel.  

Aan deze tabel werden de kolommen per OWL van 6 maanden toegevoegd dus los van het 

jaarklassensysteem en duidelijk ontwikkelingsgericht. Een correctiemogelijkheid op de ware 

ontwikkelingsleeftijd t.o.v. de kalenderleeftijd werd zo ook mogelijk.  

Op deze manier kwamen alle doelen kleuteronderwijs overzichtelijk bij elkaar te staan (zie figuur 1). 

 

 
6 Bij gebrek aan een ter beschikkingstelling in WORD via de Leerplan-website 
7 OWL = Ontwikkelingsleeftijd (huidige datum min geboortedatum eventueel gecorrigeerd voor 
prematuriteit en andere ontwikkelingsvertragende aspecten) 
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Figuur 1 Van Leerplan naar een tabel van leerlijnstappen binnen de generieke doelen per ontwikkelveld per leeftijdsblok van 
6 maanden 
 

Het toevoegen van de leeftijdsrichtlijnen vermeld in het leerplan 
Omdat in het Leerplan geen jaarklassen vermeld staan, maar wel leeftijdsindicaties wanneer een kind 

deze specifieke stap in de vermelde leerlijnen kan gaan leren en zou moeten gaan leren, hebben we 

die informatie overgenomen met kleur. Omdat er op de vraag hoe de leeftijdsindicaties bekeken 

moeten worden in functie van onderwijsdoelen geen antwoord kwam vanuit het VKO8.  Wij hebben 

daarom de leeftijden vermeld in het Leerplan beschouwd als ‘van… tot en met’ leeftijdsindicaties. 

Deze leefijdsindicaties hebben we aangeduid in de tabellen. 

• De OWL staat er altijd bij vermeld in de linker kolom 

• De OWL is zichtbaar als witte vakken. 

• De gekleurde vakken vallen buiten de opgegeven leeftijdsindicatie 

Op die manier is in één oogopslag zichtbaar op welke OWL deze ontwikkeling doorgaans plaatsvindt 

(zie figuur 2). 

 

 
Figuur 2 Het zichbaar maken van de referentieleeftijden in getal, kleur en kolom 
 

 
8 Deze vraag werd meermaals gesteld in de facebookgroep Zin in Leren Zin in Leven doch zonder 
concreet en eenduidig antwoord, hebben we zelf handvatten opgesteld om toch een opeenvolging te 
krijgen. 
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Fase 2: De kleuterdoelen in het Leerplan-leerplan per 
ontwikkelingsleeftijd 

Het maken van een groeiboek kleuters 
Het overzicht van de leerlijnstappen binnen elk generiek doel, binnen de ontwikkelvelden die 

gekozen zijn als prioritair resulteerde in een groeiboek voor kleuters.  

Gekozen ontwikkelvelden in functie van de gestelde prioriteiten: 

• Ontwikkeling van wiskundig denken 

• Taalontwikkeling 

• Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling 

• Socio-emotionele ontwikkeling 

• Samenvoeging van de twee aanleunende ontwikkelvelden: 

o Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

o Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

 

Het groeiboek is dus een verzameling van alle leerlijnstappen, specifiek voor de kleuterleeftijd op 

deze ontwikkelvelden waarin de ontwikkeling van een kind zichtbaar gemaakt kan worden over de 

jaren heen. 

Het groeiboek groeit ook mee met het kind. Elk kind krijgt bij aanvang van de kleuterklassen een 

persoonlijk groeiboek. De leerkrachten noteren de bevindingen van de leerling in het groeiboek. 

Hiervoor verzamelen ze de gegevens via de observaties in klas. Verderop leggen we het proces uit. 

Voorlopig is het enkel van belang dat het goed begrepen wordt dat het groeiboek, jaar na jaar, 

meegroeit en -gaat met het kind zodat elke volgende leerkracht precies kan zien waar het kind staat 

in de ontwikkeling voor elk van de prioritaire leerlijnstappen binnen elk generiek doel en 

ontwikkelveld dat opgenomen is in dit KVS. 

Het groeiboek geeft een volledig overzicht van de ontwikkeling van een kind, de 

ontwikkelingssprongen, -voorsprongen en -achterstanden. Het is kijken naar 

ontwikkeling op langere termijn en over de kalenderleeftijd of klasgroep heen. 

Het concretiseren van de kleuterdoelen in observeerbare items 
De doelen zoals geformuleerd in het Leerplan zijn soms verre van concreet. We hebben dus enkele 

aanpassingen gedaan: 

• Abstracte doelen staan vermeld in het groeiboek maar zijn vertaald naar concrete 

gedragingen die wel observeerbaar zijn 
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• Soms aangevuld met heel concrete opdrachten die de leerkracht de kleuter kan laten doen  

• Wanneer een leerlijnstap bestaat uit een opsomming van meerdere gedragingen, die 

duidelijk een ontwikkelginslijn in zich hebben, hebben wij deze onder elkaar en rechts 

uitgelijnd gezet in het gewone lettertype (zie figuur 3) 

• Of duidelijke verwijzingen naar in welke situatie je dat vlot kan observeren 

• Doelen die dubbel of duidelijk in meervoud voorkomen in de leerlijnen en/of generieke 

doelen en/of over de ontwikkelvelden heen, hebben we slechts éénmaal aan bod laten 

komen en wel daar waar het voor de kleuterleerkrachten het meest relevant is. 

Na het hertalen van de doelen tot concreet observeerbare gedragingen die handig zijn om mee te 

werken in een kleuterklas stelden we vast dat het nog steeds veel te veel items waren om van een 

planlastneutraal, handig, vlot afneembaar KVS te spreken. 

 

 
Figuur 3 Het opsplitsen van te grote, over meerdere ontwikkelingsfases verlopende leerlijnstappen 
 

Fase 3: De schooleigen prioriteiten en selectie 

Het aanvullen van ontbrekende of onvoldoende gedifferentieerde doelen  
Daar waar in de generieke doelen vermeld staat “Geen leerlijn” en wij toch aanvoelden of op basis 

van literatuur en navorming weten dat er wel een leerlijn op te stellen is, hebben we die aangevuld. 

Hiervoor werd informatie uit de psychomotorische ontwikkeling van kinderen, navormingen, boeken 

over ontwikkeling etc. samengebracht met de ervaring die de leerkrachten hebben in wat belangrijk 

is voor het verdere verloop op school en wat minder. 

Het valt op dat verschillende generieke doelen de vermelding ‘geen leerlijn’ hebben, terwijl er toch 

duidelijk ontwikkelingsgericht eentje op te stellen is en vaak met meerdere stappen, over meerdere 

leeftijdsgroepen heen.  

Deze bijgevoegde, verfijning van de ontbrekende of onvolledige leerlijnen hebben we in het cursief 

gezet en rechts uitgelijnd zodat het meteen zichtbaar is wat origineel Leerplan is en wat schooleigen 

toevoegingen zijn op basis van de visie en de 5 pijlers (zie figuur 4) 
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Figuur 4 Voorbeeld van een zelf aangevulde leerlijn waar die ontbreekt in het Leerplan (vermelding 'geen leerlijn') 
 

De schooleigen selectie op basis van de gekozen pijlers 
Al de voorgaande informatie, aanvullingen staan dus vermeld, of zichtbaar gemaakt middels lay-out 

in het groeiboek waarbij nog steeds duidelijk is wat exact de leerplandoelen zijn en wat schooleigen 

aanvullingen zijn. 

Dit groeiboek is een volledig instrument. Het is echter nog te ruim om handig mee te observeren in 

de klas. Na raadpleging van kleuterleerkrachten in meerdere scholen9 en in overleg met de 

zorgleerkracht, directie en beleidsmedewerkers uit beide scholen, is er een selectie gemaakt in de 

concrete, essentiële doelen die weerhouden worden om geobserveerd en geregistreerd te worden.  

 

Let op: Het groeiboek geeft alle doelen en leerlijnen weer. De stappen op weg naar de 

observatiebladen niet. Deze observatiebladen zijn dan ook niet representatief voor wat er 

aangeboden moet worden in de kleuterklas. Daarvoor verwijzen we de leerkrachten terug naar de 

doelenzoeker, het volledige leerplan en bij wijze van selectie per ontwikkelingsleeftijd naar het 

groeiboek. 

Na rondvraag en feedback werden de doelen die concreet observeerbaar zijn en representatief voor 

wat een kleuter minimaal moet kunnen en kennen om het lager onderwijs aan te vatten, in de linker 

kolom aangeduid met een pasteltint (zie figuur 5). 

 

 
Figuur 5 De met pasteltinten aangeduide prioriteiten in het observeren 
 

Het aanduiden van deze prioritaire items brengt wel een richtlijn met zich mee: 

 
9 Ook de kleuterleerkrachten van de Sinte Maartenschool in Meise hebben aan deze fase bijgedragen 
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1. De leerkracht kan starten met het observeren van deze items 

2. Zitten die items goed qua ontwikkeling bij een kind, kunnen de observaties met groen 

aangeduid worden in het groeiboek.  

3. De leerkracht ziet in het groeiboek meteen wat de voorgaande en de volgende 

ontwikkelstappen zijn binnen dat generiek doel. Differentiatie is dus vlot mogelijk. 

4. Toont het groeiboek aan dat de ontwikkeling van een kind nog niet ver genoeg staat voor 

wat verwacht wordt op die OWL, kan er extra stimulering volgen, die niet lukraak gekozen 

wordt, maar gebaseerd kan worden op de groeilijn binnen dat generiek doel.  

 

Ons groeiboek is dus een werkinstrument voor kwaliteitsvol, gedifferentieerd 

onderwijs.  De vraag: 

 ”Wat heeft dit kind nodig om tot ontwikkelen te komen?”  

kan hiermee doelgericht en efficiënt beantwoord worden.  

 

Daarna kan de leerkracht gerichte activiteiten inzetten om aan dit doel of deze stap te werken.  

 

Fase 4: Het opmaken van een hanteerbaar, planlastneutraal KVS 

Het visueel zichtbaar maken van de prioriteiten per leeftijdsgroep  
Omdat sommige referentieleeftijden zo breed zijn vanuit het Leerplan, hebben we er nog eens een 

leerlijn bovenop gelegd. Hiervoor hebben we gekeken naar welke engere referentieleeftijd 

representatief is om te kunnen stellen dat een gemiddeld ontwikkelend kind, deze stappen bereikt 

zou kunnen hebben. Hiervoor werd weer literatuur en deskundigen ter zake, ervaring van 

leerkrachten, … geraadpleegd. Door de witte vakken met een dikke lijn te omranden, daar waar we 

verwachten dat een kind dat specifieke gedrag zichtbaar kan maken, wordt een leerlijn binnen een 

leerlijnstap uit het Leerplan zichtbaar. Die ‘leerlijnen binnen de leerlijnstappen’ kunnen ook als de  

‘logische opbouw’ om te komen tot de volgende leerlijnstap beschouwd worden. 

We hebben er bewust voor gekozen de te observeren items zo correct mogelijk te plaatsen maar 

tegelijk ook te voorkomen dat het zwaartepunt van alle observaties bij één leeftijdsgroep zou komen 

te liggen. Uit de overtuiging dat een ontwikkeling (sprongsgewijze) steeds doorgaat als er geen 

beperkende factoren in het spel zijn, kan je soms op jongere leeftijd, voorlopige stappen observeren 

en toch gerust zijn, dat als je op iets oudere leeftijd een volgende stap observeert, de ontwikkeling 
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daartussen vlot verloopt. Vandaar dat we in ons groeiboek de dikomrande vakken zo handig in een 

trapsgewijze beeld zien staan. Elke leeftijd legt een andere focus maar de leerlijn wordt daarbij in zijn 

volledigheid opgevolgd. Leeftijdsprioriteiten dus (zie figuur 6) 

 

 
Figuur 6 De trapsgewijze aanduiding van prioritair te observeren concrete gedragingen per OWL 
 

Het opmaken van observatielijst per leeftijdsgroep 
Vanuit de schooleigen selectie van concreet observeerbare doelen, hebben we de observatielijsten 

samengesteld. Een tussenstap in dit proces was het bij elkaar zetten van deze ‘observatie-items’ in 

de tabel (zie figuur 7). 

 

 
Figuur 7 Voorbeeld van de geselecteerde items, voor kinderen tussen 4,5 jaar en 6 jaar 
 

Om de observatielijsten handig en gebruiksvriendelijk te maken, hebben we de observatie-items per 

3 OWL-groepen (over een tijdsbestek van 1,5 jaar ontwikkelen heen) bij elkaar gezet. 
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De observatielijsten staan in dezelfde volgorde, benamingen, verwijzingen als het groeiboek. Er is 

een rechtstreekse link tussen beide wat de overdracht van informatie van het ene naar het andere 

document vereenvoudigd.  

Op de observatielijsten kunnen de namen van de kinderen ingevuld worden, waardoor het klassikaal 

of in kleine groep observeren praktisch gezien handiger wordt. 

Ook kan de leerkracht zo een snel overzicht krijgen van het ontwikkelingsniveau van de klas als 

groep. 

Individuele uitvallen of voorsprongen in ontwikkeling worden ook zichtbaar waardoor de beslissing 

om verdere stappen al te observeren of om nog voorgaande stappen opnieuw te observeren 

makkelijk gemaakt kunnen worden (zie figuur 8). 

 

 
Figuur 8 Voorbeeld van een klasobservatielijst 
 

Voor de richtlijnen in het gebruik en de registratie binnen dit KVS verwijzen we naar het volgende 

deel. 

 

Fase 5: Het implementeren van het scholeigen KVS 

Feedback van de kleuterleerkrachten 
Tijdens een personeelsvergadering of pedagogische studiedag stellen we het KVS voor en gaan we 

ermee leren werken. Het ontstaansproces toelichten is hierbij belangrijk omdat het de leerkrachten 

geruststelt. Na dit (kortere) deel, worden de twee materialen toegelicht: de observatielijsten per 

ontwikkelingsleeftijdsgroep en het groeiboek. Al doende, en vertrekkende vanuit concrete casussen 

en indien gewenst zelfs concrete kinderen uit de klas, leren we de leerkrachten om de 

observatielijsten als hulpmiddel te gebruiken. Nadien brengen we de gegevens over naar het 

groeiboek waarbij het belangrijk is dat de leerkrachten wat praktische ervaring opdoen en ervaren 

hoe eenvoudig en vlot dat gaat. Nadat het registreren geoefend is, gaan we verder in op de 

interpretatie van het groeiboek, de zinvolheid of nood aan screenen van verdere 
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ontwikkelingsdoelen of net de voorgaande doelen in de ontwikkeling en het interpreteren van de 

langetermijnontwikkeling van het kind. Hiervoor is er bij voorkeur één overleg- en vormingsmoment 

van 3 uur nodig. 

Kick-off van het KVS 
Vanaf september 2018 gaat het KVS in voegen in de twee pioniersscholen en zal het KVS in meerdere 

Vlaamse scholen, verspreid over het hele land, uitgeprobeerd worden. De feedback die deze twee 

try-outs opleveren zal meegenomen worden in de overweging van aanpassingen, uitbreidingen of 

herwerkingen van dit KVS. 
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Gebruikershandleiding  

Aan de slag met het KVS 

Materialen 
Voorzie de volgende materialen. De hoeveelheid die je ervan nodig hebt staat erachter vermeld: 

• Groeiboek (één per kind, te gebruiken doorheen de volledige kleuterleeftijd), liefst in kleur 

en ingebonden. 

• Observatielijsten (2), om klassikaal te observeren, twee keer per schooljaar (nov/dec  en 

april/mei bijvoorbeeld) 

• Pen (1) 

• Kleurpotloden of stiften: groen, oranje, rood (1 van elk) 

Handige tips: 

• Maak één strookje met alle namen van de kinderen, dat je bovenaan elk observatieblad kan 

vastmaken met een paperclip of erop kan kleven. Zo moet je niet elke keer alle namen 

noteren. Als er een digitale versie komt, zal dit praktisch nog handiger en vanzelf verlopen. 

• Maak één lijst met naam en geboortedatum van elk kind in je klas waarop je de werkelijke 

kalenderleeftijd in september uitrekent en nadien, per maand één bijtellend, vlot kan zien 

welke kalenderleeftijd dit kind op het moment van het observeren heeft. 

Leeftijden van de kinderen per observatiemoment  
Bereken de werkelijke leeftijd van een kind medio september.  

Bijvoorbeeld september 2018… uitgaande van de 15de van de maand is ….(naam) 4;xx maanden om 

de kalenderleeftijd te berekenen in het midden van elke maand die hier in de tabel staat. Met de 

dagen houden we geen rekening hier, maar indien gewenst kan je de kalenderleeftijd tot op de dag 

nauwkeurig berekenen. Hier hebben we de leeftijd op 15-09-2018 berekend (donkerblauw) en de 

volgende kolommen, aangevuld (zie groen). 4;08 wil dus zeggen 4 jaar en 8 maanden. 

Omdat we doorgaans gaan observeren in oktober november enerzijds en in de maanden april en mei 

anderzijds, hebben we die kolommen met blauw gemarkeerd. Een eventuele hertesting in juni voor 

de kinderen met een ontwikkelingsvertraging is dan nog steeds mogelijk. Tussentijdse observaties 

zijn altijd mogelijk. Of dat zinvol is, bepaal je zelf. In het geval van een ontwikkelingsvertraging of als 

je een duidelijke ontwikkelingssprong opgemerkt hebt, kan dat inderdaad wel eens zinvol zijn.  
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Naam kind Geboorte- 
datum 

Lft 
SEP 

Lft 
OKT 

Lft 
NOV 

Lft 
DEC 

Lft 
JAN 

Lft 
FEB 

Lft 
MAA 

Lft 
APR 

Lft 
MEI 

Lft  
JUN 

Sofie A 15-01-2014 4;08 4;09 4;10 4;11 5;00 5;01 5;02 5;03 5;04 5;05 

Jens B 07-05-2014 4;04 4;05 4;06 4;07 4;08 4;09 4;10 4;11 5;00 5;01 

Kamiel C 20-10-2014 3;11 4;00 4;01 4;02 4;03 4;04 4;05 4;06 4;07 4;08 

Ali D 28-12-2014 3;09 3;10 3;11 4;00 4;01 4;02 4;03 4;04 4;05 4;06 

 

Dus stel we observeren in november, dan gebruiken we voor Sofie en Jens in he groeiboek de kolom 

van de 4,5-5-jarigen, voor Jens kan je kiezen tussen de kolom 4-4,5 jaar en die van de 4,5-5 jarigen. 

Hij valt op de scheidingslijn. Kijk daarbij vooral of de kolom van de ‘jongste’ leeftijdsgroep nog vrij en 

niet-geobserveerd is. Je kiest dan bij voorkeur de jongere groep. Voor Kamiel gebruik je in zijn 

groeiboek de kolom van de 4-4,5-jarigen en voor Ali nog de kolom ervoor, namelijk die van de 3,5-4-

jarigen. Als deze kolom in zijn groeiboek al is ingevuld door de vorige (klas-)leerkacht, dan is het 

beter om Ali twee tot drie maanden later tussentijds te observeren (in de kolom 4-4,5 jarigen).  

Hier zie je hoe we de kalenderleeftijd berekend hebben (datum – geboortedatum) 

       2017-12+9  2017-12+9 

  2018-09-15    2018-09-15    2018-09-15    2018-09-15 

- 2014-01-15  - 2014-05-07  - 2014-10-20  - 2014-12-28 

          4;08           4 ;04           3;11           3;09 

               

Richtlijnen voor het gebruik van het KVS en de observatielijsten 
Om allemaal op dezelfde manier de gegevens te registreren werden de volgende afspraken gemaakt 

in het gebruik van het KVS: 

• Elke leerkracht heeft  

o Per kind een groeiboek. 

o Per klas een observatiebundel per ontwikkelveld (tussen 1 en 4 blz. per 

ontwikkelveld) 

o Rood, oranje, groen potlood 

• Kleurgebruik 

o Is het observatie-item waarneembaar en duidelijk bereikt è groen 

o Is het item in ontwikkeling maar nog niet vanzelfsprekend è oranje 

o Is het item nog niet bereikt en niet duidelijk in ontwikkeling è rood 
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Bij twijfel, scoor je eerder rood en oranje maar zeker geen groen. Grien betekent dat 

het doel met grote zekerheid beheerst is door het kind en flexibel toegepast kan worden 

in meerdere situaties. Als je een observatiedoel slechts één keer, eerder toevallig, 

opgemerkt hebt bij een kind, of slechts een deel ervan, geef je geen code groen. 

• Het overbrengen naar het groeiboek 

o Bereken de OWL van het kind 

§ Huidige datum min geboortedatum en dit in jaren en maanden 

§ Kijk in de juiste kolom en zet de OWL van dat moment erin. Zo weet je 

meteen wanneer er geobserveerd is in functie van de OWL van het kind en 

niet op basis van de kalender- of klasleeftijd. 

o Als een hele kolom items op één blad in het groeiboek dezelfde kleurcodering 

krijgt, kan het ook bovenaan aangeduid worden in het eerste vak van die kolom. 

o Als in en kolom meerdere kleurcodes voorkomen, neem je die over.  

• Elk observatie-item op het observatieblad komt onder dezelfde titel en nummering voor in 

het groeiboek. In het groeiboek staan echter alle leerlijnstappen van alle leerplandoelen.  

o Beslis aan de hand van je aanduiding of je verder moet observeren (rij naar beneden) 

of net teug moet gaan in de ontwikkeling (rij naar boven) 

o Elke leerkracht zet de observaties in de vorm van een kleurcode in de juiste kolom. 

Zo zie je meteen een overzicht van de observaties over de tijd heen. 

• We observeren 2 per jaar en kunnen meerdere keren observeren als er 

ontwikkelingsversnelling of -vertraging is. Wanneer een leerkracht observeert staat vrij 

omdat we niet uitgaan van een kalender maar van de werkelijke OWL van een kind. 

 

Nog verfijnder de ontwikkeling over langere tijd opvolgen en gericht 
stimuleren 

Tussentijdse (her-)observaties zijn mogelijk en mogen indien zinvol 
Stel, je hebt een kleuter die in een kolom geen enkele van de doelen bereikt of duidelijk in 

ontwikkeling heeft. Dan zou je elk vakje in het rood kunnen inkleuren, maar handiger is dat je het 

vakje bovenaan een kolom, net onder de leeftijdsvermelding, rood kleurt. Dat is waarschijnlijk een 

kleuter die wat trager ontwikkelt. Ons gouden advies is niet panikeren wel regelmatig evalueren!  

We volgen de kinderen immers over langere termijn op en niet elk kind ontwikkelt even snel. 

Bovendien moet je ontwikkeling ook over lagere tijd bekijken. En mocht er wel iets aan de hand zijn, 

dan ga je het ook pas over een tijdje met zekerheid weten én zichtbaar hebben, wat gesprekken 

hierover zal vergemakkelijken. 
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Wat kan je doen? 

• Blijf vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind en het feit dat de 

ontwikkeling sprongsgewijze kan verlopen. 

• Probeer een periode gericht te stimuleren op deze cluster van concrete doelen of dit 

generieke doel. Ga het doel zelf niet inoefenen als eens drilloefening, maar bied het kind 

kansen om in dit doel tot ontwikkeling te komen.  

• Observeer deze doelen bij het kind tussentijds, na 1, 2, 3, of 4 maanden nog eens.  

 

Hoe kan je hiervoor een aanduiding maken in het groeiboek? 

• Is een hele kolom in het groeiboek ‘rood’, dan kleur je best het grotere vak bovenaan, onder 

de leeftijden rood. Daarmee geef je aan dat de hele kolom nog onbereikte doelen heeft. Zo 

houd je ook de vakjes in de kolom zelf vrij voor herobservaties. 

 
Figuur 9 Het aanduiden van een volledige kolom op een snelle manier, boven de kolom 
 

• Als je herobserveert na verloop van tijd, kan je tussentijds het vakje gekleurd omranden als je 

vooruitgang merkt. Je kan zelfs de maand van de herobservatie erin noteren. 

 
Figuur 10 Een herevaluatie zichtbaar gemaakt met kleur 
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Observeren van eerdere en volgende ontwikkelingsdoelen 
Zie ook ‘Wat als een kind een dik omrand vak niet bereikt heeft’ onder ‘Wat moet je weten voor je 

aan de slag gaat’.  

 

Stel, je hebt een kleuter die in een kolom opvallend veel rood ingekleurde, dik omrande vakken 

heeft. Dat is waarschijnlijk een kleuter die wat trager ontwikkelt. Ons gouden advies is ook hier niet 

panikeren maar regelmatig evalueren. 

 
Figuur 11 Een kind met een ontwikkelingsvertraging in beeld brengen 
Wat kan je doen? 

• Blijf vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind en het feit dat de 

ontwikkeling sprongsgewijze kan verlopen. 

• Probeer een periode gericht te stimuleren op dit doel. Ga het doel zelf niet inoefenen als een 

drilloefening, maar bied het kind kansen om in dit doel tot ontwikkeling te komen.  

• Observeer deze doelen bij het kind tussentijds, na 1, 2, 3, of 4 maanden nog eens.  

 

Hoe kan je hiervoor een aanduiding maken in het groeiboek? 

• Je kan het hele vakje rood kleuren. Zo maak je de huidige situatie zichtbaar. 

• Daarna kan je verfijnd gaan kijken of de voorgaande stap in de ontwikkeling wel bereikt is. 

Hiervoor kijk je naar het concrete doel in dezelfde kolom maar telkens één rij erboven. 

• Kleur daarbij de niet-vet omrande vakjes erboven in, in de juiste kleurcodering. 

• Maak de evolutie zichtbaar binnen één kolom. Ga nooit in een kolom van een hogere leeftijd 

dan die het kind heeft, scoren. Evolutie maak je zichtbaar binnen een kolom en na verloop 

van maanden, over de kolommen heen. 

• De volgende keer dat er geobserveerd wordt, wordt de ontwikkeling vanzelf zichtbaar over 

de tijd heen. 
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Figuur 12 Het 'terugkijken' in de ontwikkeling om een bete beeld te krijgen van de ontwikkelingsvertraging 

 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
Zie ook ‘Wat als een kind een dik omrand vak ruimschoots bereikt heeft’ onder ‘Wat moet je weten 

voor je aan de slag gaat’.  

 

Stel, je hebt een kleuter die in een kolom opvallend veel groen ingekleurde, dik omrande vakken 

heeft. Dat is waarschijnlijk een kleuter die wat sneller ontwikkelt.  

Wat kan je doen? 

• Blijf de ontwikkeling van dit kind uitdagen in verbreding. Ga niet vooruitlopen op de 

ontwikkeling, maar vergroot de denkactiviteit, het nadenken en redeneren in de opdrachten. 

Daag het kind uit.  

• Observeer het kind verder, door na te gaan of er al doelen, die bij een oudere leeftijd horen, 

bereikt zijn of in ontwikkeling zijn.  Zo kijk je naar hoe sterk het kind is en hoe groot de 

voorsprong is. Doe dit alleen als het zinvol is. 

 

Hoe kan je hiervoor een aanduiding maken in het groeiboek? 

• Je kan verfijnd gaan kijken of de volgende stap in de ontwikkeling ook al bereikt is of in 

ontwikkeling is. Hiervoor kijk je naar het concrete doel in dezelfde kolom maar telkens één 

rij eronder. 

• Kleur daarbij de niet-vet omrande vakjes erboven in, in de juiste kleurcodering. 

• Maak de evolutie zichtbaar binnen één kolom. Ga nooit in een kolom van een hogere leeftijd 

dan die het kind heeft, scoren. Evolutie maak je zichtbaar binnen een kolom en na verloop 

van maanden, over de kolommen heen. 

• De volgende keer dat er geobserveerd wordt, wordt de ontwikkeling vanzelf zichtbaar over 

de tijd heen (horizontale evolutie). 
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Figuur 13 Het screenen van een voorsprong in de ontwikkeling 
Screen alleen door als het zinvol is! Niet elk kind met meerdere groene vakken moet doorgescreend 

worden. Het kan wel zinvol zijn voor kinderen met een opvallende leervoorsprong over meerdere 

ontwikkelvelden heen, waarbij het overslaan van een klas ter sprake is gekomen. 

Verfijnder registreren indien zinvol 
Stel je hebt een kind dat je - om welke reden dan ook – heel kort wilt opvolgen. Het is bijvoorbeeld 

een nieuw kind op school, een kind dat de taal niet spreekt of een kind dat door een moeilijke 

periode gaat, dan kan je, in één kolom, ook meerdere keren observeren. Om dat mogelijk te maken 

gebruik je de eerste keer de ene helft van het vakje en de volgende keer, de andere helft. Je kan een 

vak zo twee keer gebruiken om een evolutie zichtbaar te maken. 

Bijvoorbeeld: Op 4 jaar en 2 maanden was de spraakontwikkeling van Sien nog duidelijk achter. Ze is 

toen gestart met logopedie en thuisbegeleiding taal- en spraakontwikkeling. Deze stimulering had 

zichtbaar effect waardoor de mogelijkheid zich begrijpbaar uit te drukken zichtbaar verbeterde. De 

leerkracht heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een vak te splitsen om binnen éénzelfde 

leeftijdsperiode twee keer te observeren. Dit levert soms dankbare en/of geruststellende informatie 

op. 

 
Figuur 14 Het screenen op meerdere momenten binnen eenzelde leeftijdsblok 
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Wat je moet weten voor je aan de slag gaat met het groeiboek 

Wat betekent een observatiedoel dat in het vet staat? 
Als een observatiedoel in het groeiboek in het vet staat, dan kan je datzelfde doel ook terugvinden in 

het observatiedocument. Dit geldt zowel voor de links uitgelijnde doelen, de rechts uitgelijnde 

subdoelen als voor de cursieve, bijgemaakte observatie-items (zie verder). 

Wat betekent een observatiedoel dat rechts uitgelijnd is? 
Als een doel uit meerdere aspecten bestaat, staan de ‘aanvullende aspecten’ bij een doel rechts 

uitgelijnd (niet-cursief). 

Wat betekent een cursief doel dat rechts uitgelijnd is? 
Als er geen leerlijn bij dit doel vermeld is in Leerplan, hebben we zelf een zinvolle aanvulling 

gemaakt. Er worden in het Leerplan dus geen stappen noch ontwikkelingsleeftijden aangegeven 

waarin dit bereikt kan worden noch hoe het ‘bereik’ van dit doel vast te stellen. De cursieve 

observatie-items zijn concreet te observeren gedragingen die door ons toegevoegd werden en dus 

NIET in het Leerplan staan. 

Wat betekenen dikke, zwarte randen rond een vak? 
De dik omrande vakken geven een leerlijn binnen het doel of subdoel aan. Ze geven aan op welke 

ontwikkelingsleeftijd een gemiddeld kind deze items kan aanleren en/of kan bereiken. Wees 

voorzichtig met al te strenge interpretatie van deze marges. De dik omrande vakken zijn ook de items 

die opgenomen zijn in de observatielijst per groep waarmee je als leerkracht je observaties in je klas 

maakt. 

Wat betekenen dikke, gekleurde randen rond een vak? 
De gekleurd omrande vakken zijn essentieel in de overgang kleuter-lager en moeten zeker bereikt 

zijn voor er gestart wordt met de leermethodes eerste leerjaar. Een snelle herhaling volstaat niet in 

het begin van het schooljaar. Als deze vakken niet bereikt zijn is er nog instructie nodig om deze 

items te bereiken. 

Wat betekenen de gekleurde vakken in de linker kolom in het groeiboek? 
Dat zijn de observatie-items die we geselecteerd hebben als ‘belangrijke basis om een kind kansrijk 

te maken op inhoudelijk vlak’. Het is die selectie die je kan terugvinden in je observatiedocument per 

groep. 

Wat als een kind een dik omrand doel niet bereikt heeft? 
* dan kan je als lk verder observeren. Ga hiervoor naar boven in een kolom (items behorende tot een 

voorgaande ontwikkelingsfase). 
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Wat als een kind een dik omrand doel ruimschoots bereikt heeft? 
Als doelen echt goed bereikt zijn, dit wil zeggen dat het kind in meerdere situaties en op meerdere 

momenten duidelijk laat zien dat het doel of een reeks doelen, bereikt is, dan kan je als leerkracht 

verder gaan observeren. Ga hiervoor naar beneden in een kolom. Deze items behoren tot een 

volgende ontwikkelingsfase, zolang je binnen hetzelfde doel blijft uiteraard. Een nieuw doel herken je 

aan de nieuwe nummering / leeftijdsaanduiding in de linker kolom. 

Wat als mijn collega van de jongere ontwikkelingsleeftijd, al een kolom in 
het groeiboek heeft ingevuld waar het kind bij mij ook in valt? 

Ga in dat geval eerst kijken naar wat rood was en observeer of het nu al oranje of groen is misschien. 

Als er een evolutie is, kan je altijd het vakje omranden met de nieuwe kleur.  

Een ander optie is om het kind over een tijdje te observeren wanneer het in een oudere 

leeftijdsgroep valt. 

Je kan ook je collega vragen om bij kinderen, die qua leeftijd steeds op de grens vallen, het vak te 

splitsen zoals we dat bij het verfijnd observeren gedaan hebben. Deel de kolom daarvoor in twee iets 

smallere kolommen waardoor jullie allebei, over de klasgrenzen heen, kunnen observeren en 

noteren in de juiste leeftijdsgroep.  

Heb ook vertrouwen in elkaar. Wat groen is, daar mag je gerust in zijn. Je wacht dan maar met een 

gerust hart tot de volgende ontwikkelingsfase voor dit kind zich aandient. 

 

Kan een kind ook achteruit gaan? 
Wat als vorige keer groen en nu oranje of toen oranje en nu eigenlijk rood gescoord zou moeten 

worden? Dat kan! Het komt niet veel voor, maar het kan! Het vraagt wel altijd wat aandacht om de 

oorzaak ervan te achterhalen. 

Er kunnen heel wat omstandigheden zijn die een regressie in de ontwikkeling veroorzaken. Het kind 

valt dan (tijdelijk) terug op een jongere ontwikkelingsleeftijd. Dit komt voor bij kinderen die ernstig 

ziek zijn, waar de familiale omstandigheden plots traumatisch wijzigen of als er in de doelen een 

duidelijke sprong waarneembaar is. Met dit laatste bedoelen we doelen die zo ‘ver uit elkaar’ liggen 

dat het kind de ene stap wel nog bereikt heeft, maar de volgende niet kan zetten. Bij veel van deze 

‘grote’ doelen, met grote sprongen, hebben wij zelf tussenstappen (cursief, rechts uitgelijnd) 

gemaakt, maar er zullen er nog zijn die voor bepaalde kinderen te groot zijn om de ontwikkelingsstap 

in één keer te nemen.  

Ook moet je als leerkracht beseffen dat heel wat van de doelen waarmee wij hier werken, net zijn 

gekozen omdat het ‘opbouwdoelen’ zijn. Het ene doel bouwt verder op het andere. Maar met de 
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toenemende leeftijd, nemen ook de eisen van een doel toe. Wat er van eenzelfde doel – met 

ontwikkelingsreferentieleeftijd 2,5-12 jaar – verwacht wordt, verschilt uiteraard naar gelang de 

leeftijdsfase waarin het kind zit. En omdat elke leeftijdsfase andere eisen stelt aan het kind, kan het 

zijn dat door het toenemen van de leeftijd, maar tegelijk een (tijdelijk) stilstaan in de 

(sprongsgewijze) ontwikkeling, een kind de ene keer wel aan de verwachtingen voldoet, en in een 

volgende klasgroep of leeftijdsgroep niet. Panikeer niet, maar volg de ontwikkeling verder op. De tijd 

zal uitwijzen of het ‘stilstaan’ een probleem geeft of gewoon een tijdelijk, natuurlijk fenomeen was. 

Ook bij jongere kinderen zie je vaak dat ze de ene periode meer ontwikkelen op taalgebied, dat wat 

later vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling en misschien nog wat later vooral de wiskundige 

ontwikkeling een sprong vooruit maakt. Een kind dat net op taalvlak een grotere sprong maakt kan 

dan ook (tijdelijk) bijvoorbeeld sociaal-emotioneel wat stil lijken te staan. Heb vertrouwen in de 

natuurlijke ontwikkeling van kinderen, blijf stimuleren, maar forceer niet. Voor alles is er een tijd. 

Bewaak wel de vooruitgang in het algemeen. Een kind moet wel klaar zijn of geraken om succesvol, 

en inhoudelijk kansrijk aan het lager onderwijs te kunnen beginnen. Tijd nemen is goed, maar tegelijk 

is die tijd ook beperkt. 

 

 

 

  



Handleiding Kleutervolgsysteem: Van doelen naar doelgericht opvolgen (intern document, niet voor gebruik 
zonder toestemming) © Wendy Peerlings 

 

 
23 

 

Inhoudsopgave 
Van doelen naar doelgericht opvolgen ................................................................................................... 2 

Het gevolgde traject ............................................................................................................................... 2 

Het proces in de totstandkoming van het KVS ....................................................................................... 4 

Fase 1: Het leerplan ............................................................................................................................ 4 

Het overschrijven van de doelen .................................................................................................... 4 

Het selecteren van de kleuterdoelen i.f.v. OWL ............................................................................. 4 

Het toevoegen van de leeftijdsrichtlijnen vermeld in het leerplan ................................................ 5 

Fase 2: De kleuterdoelen in het Leerplan-leerplan per ontwikkelingsleeftijd .................................... 6 

Het maken van een groeiboek kleuters .......................................................................................... 6 

Het concretiseren van de kleuterdoelen in observeerbare items .................................................. 6 

Fase 3: De schooleigen prioriteiten en selectie .................................................................................. 7 

Het aanvullen van ontbrekende of onvoldoende gedifferentieerde doelen .................................. 7 

De schooleigen selectie op basis van de gekozen pijlers ................................................................ 8 

Fase 4: Het opmaken van een hanteerbaar, planlastneutraal KVS ..................................................... 9 

Het visueel zichtbaar maken van de prioriteiten per leeftijdsgroep .............................................. 9 

Het opmaken van observatielijst per leeftijdsgroep ..................................................................... 10 

Fase 5: Het implementeren van het scholeigen KVS ........................................................................ 11 

Feedback van de kleuterleerkrachten .......................................................................................... 11 

Kick-off van het KVS ...................................................................................................................... 12 

Gebruikershandleiding ......................................................................................................................... 13 

Aan de slag met het KVS ................................................................................................................... 13 

Materialen .................................................................................................................................... 13 

Leeftijden van de kinderen per observatiemoment ..................................................................... 13 

Richtlijnen voor het gebruik van het KVS en de observatielijsten ................................................ 14 

Nog verfijnder de ontwikkeling over langere tijd opvolgen en gericht stimuleren .......................... 15 

Tussentijdse (her-)observaties zijn mogelijk en mogen indien zinvol ........................................... 15 

Observeren van eerdere en volgende ontwikkelingsdoelen ........................................................ 17 



Handleiding Kleutervolgsysteem: Van doelen naar doelgericht opvolgen (intern document, niet voor gebruik 
zonder toestemming) © Wendy Peerlings 

 

 
24 

 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong ................................................................................ 18 

Verfijnder registreren indien zinvol .............................................................................................. 19 

Wat je moet weten voor je aan de slag gaat met het groeiboek ..................................................... 20 

Wat betekent een observatiedoel dat in het vet staat? ............................................................... 20 

Wat betekent een observatiedoel dat rechts uitgelijnd is? .......................................................... 20 

Wat betekent een cursief doel dat rechts uitgelijnd is? ............................................................... 20 

Wat betekenen dikke, zwarte randen rond een vak? ................................................................... 20 

Wat betekenen dikke, gekleurde randen rond een vak? .............................................................. 20 

Wat betekenen de gekleurde vakken in de linker kolom in het groeiboek? ................................ 20 

Wat als een kind een dik omrand doel niet bereikt heeft? .......................................................... 20 

Wat als een kind een dik omrand doel ruimschoots bereikt heeft? ............................................. 21 

Wat als mijn collega van de jongere ontwikkelingsleeftijd, al een kolom in het groeiboek heeft 

ingevuld waar het kind bij mij ook in valt? ................................................................................... 21 

Kan een kind ook achteruit gaan? ................................................................................................ 21 

Lijst van afbeeldingen ........................................................................................................................... 25 

www.2hands4kids.org .......................................................................................................................... 26 
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Lijst van afbeeldingen 

Figuur 1 Van Leerplan naar een tabel van leerlijnstappen binnen de generieke doelen per 

ontwikkelveld per leeftijdsblok van 6 maanden ..................................................................................... 5 

Figuur 2 Het zichbaar maken van de referentieleeftijden in getal, kleur en kolom ............................... 5 

Figuur 3 Het opsplitsen van te grote, over meerdere ontwikkelingsfases verlopende leerlijnstappen . 7 

Figuur 4 Voorbeeld van een zelf aangevulde leerlijn waar die ontbreekt in het Leerplan (vermelding 

'geen leerlijn') ......................................................................................................................................... 8 

Figuur 5 De met pasteltinten aangeduide prioriteiten in het observeren .............................................. 8 

Figuur 6 De trapsgewijze aanduiding van prioritair te observeren concrete gedragingen per OWL .... 10 

Figuur 7 Voorbeeld van de geselecteerde items, voor kinderen tussen 4,5 jaar en 6 jaar ................... 10 

Figuur 8 Voorbeeld van een klasobservatielijst .................................................................................... 11 

Figuur 9 Het aanduiden van een volledige kolom op een snelle manier, boven de kolom .................. 16 

Figuur 10 Een herevaluatie zichtbaar gemaakt met kleur .................................................................... 16 

Figuur 11 Een kind met een ontwikkelignsvertraging in beeld brengen .............................................. 17 

Figuur 12 Het 'terugkijken' in de ontwikkeling om een bete beeld te krijgen van de 

ontwikkelingsvertraging ....................................................................................................................... 18 

Figuur 13 Het screenen van een voorsprong in de ontwikkeling .......................................................... 19 

Figuur 14 Het screenen op meerdere momenten binnen eenzelde leeftijdsblok ................................ 19 

 

Dit  KVS mag onder geen enkele voorwaarde te koop aangeboden worden.  De maker ervan stelt het 

gratis ter beschikking aan de proefscholen die de algemene voorwaarden ondertekend hebben en 

respecteren. Het gebruiksrecht van de papierenversie geldt enkel voor de scholen met een  

licentienummer en voor het schooljaar 2018-2019.  Er wordt gewerkt aan een digitale uitgave  die 

het gebruiksgemak nog verhoogd.  Als licentieschool wordt u hiervan op de hoogte gehouden.  
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Mededeling zonder enige aankoopverplichting 

www.2hands4kids.org 

IJzersterke, praktische navormingen door 

ervaren leerkrachten met 

wetenschappelijke achtergrond 

 

 

 

Op zoek naar een gratis navorming én een goed doel om te 

steunen met je school?  

Denk eens aan vzw Kay Desperans Haïti en neem een kijkje bij de 

scholen-voor-scholen ondersteuning hoe elkaar te helpen.  

Een kwaliteitsbevorderende troef voor uw team, de kinderen in uw 

school én de 150 kinderen in het pedagogisch-didactisch 

onderwijsproject Kay Desperans (Huis van de Hoop) in Haïti. 

www.kaydesperans.org  

 


