
 

SPOOR 1

Zorg op klasniveau

(voor alle kinderen)

KLASSCREENING

Op basis van observaties (breed en diep) geef je weer hoe 
het gesteld is met de kinderen op vlak van hun:

- welbevinden (WBV)

- betrokkenheid (BTH)

- competenties (C's)

Resultaat = overzicht van elk kind op vlak van WBV, BTH 
en C aan de hand van kleurcodes of scores.

OVERZICHT VAN DE TOTALEN

Geef weer in staafdiagrammen hoeveel kinderen voor WBV 
en BTH respectievelijk rood (score 1-2), oranje (score 3) of 
groen (score 4-5) kregen.

Geef per competentie weer hoeveel kinderen een rode 
kleurcode kregen.

Resultaat = een klasoverzicht (in de vorm van 
staafdiagrammen) op vlak van WBV, BTH en C's.

DE BALANS 

Op basis van de staafdiagrammen zet je alles op een rij. Je 
gaat op zoek naar wat niet en wat wel (nog) goed gaat. Het 
belang van het in beeld brengen van positieve elementen 
en krachten is in deze fase heel erg van belang. 

Reultaat = een overzicht van de krachten en 
belemmeringen van deze klas.

PRIORITEITEN KIEZEN

Vanuit het perspectief van de klas of een groepje kleuters: 
welke drie werkpunten vind je het meest zorgwekkend? 
Welke drie hulpvragen liggen het meest vooraan? 
Verduidelijk dit aan de hand van concrete situaties en 
voorbeelden. (--> ervaringsreconstructie!)

Reultaat = een top drie van hulpvragen met bovenaan de 
zorg die de hoogste prioriteit heeft.

ACTIEPLAN/INTERVENTIES

Vanuit de hulpvragen bedenk je nu mogelijke interventies 
voor alle kinderen/groepjes kinderen om WBV, BTH en/of 
C's weer te versterken in de klas. Je zet hiervoor de sterktes 
van de klas in. 

Resultaat = een lijst met mogelijke interventies om tot 
een actieplan voor je klas te komen.

SPOOR 2

Zorg op kindniveau

(voor enkele kinderen)

INDIVIDUELE OBSERVATIES

Via diepgaande en brede observaties, gesprekken, 
testgegevens, etc. breng je het kind verder in beeld op vlak 
van:

- welbevinden in de verschillende relatievelden

- betrokkenheid in relatie tot het aanbod

- alle competenties apart

Je duidt dit aan de hand van concrete situaties. 

Resultaat = een analyse van het kind met moeilijkheden

DE BALANS

Je geeft het totaalbeeld van het kind in zijn context weer 
aan de hand van de balans. Wat typeert dit kind? Wat zijn 
de grootste krachten van het kind (of de nog aanwezige 
dynamiek) en wat zijn de belemmerende factoren?

Resultaat = een balans met krachten en belemmeringen

PRIORITEITEN KIEZEN

Vanuit het perspectief van het kind of een groepje kleuters: 
welke drie werkpunten vind je het meest zorgwekkend? 
Welke drie hulpvragen liggen het meest vooraan? 
Verduidelijk dit aan de hand van concrete situaties en 
voorbeelden. (--> ervaringsreconstructie m.b.v. 
belevingskernen en basisbehoeften)

Reultaat = een top drie van hulpvragen met bovenaan de 
zorg die de hoogste prioriteit heeft.

ACTIEPLAN/INTERVENTIES

Vanuit de hulpvragen van de kleuter kies je nu interventies 
specifiek voor dit kind. Je hebt hierbij aandacht voor waar 
het kind nog aanspreekbaar voor is en hebt respect voor 
het unieke van het kind. 

Resultaat = een lijst met mogelijke interventies om tot 
een plan voor het kind te komen.

EVALUATIE INTERVENTIES + VOORUITBLIK

Beschrijf de uitgevoerde interventies op bondige manier, 
maar zo dat men zich een voorstelling kan maken van hoe 
je te werk ging en wat er gebeurd is. Geef aan of de 
interventie geslaagd was of niet. Sloeg de interventie aan 
(WBV & BTH)? Welke effecten merk je op sociaal-
emotioneel vlak of op vlak van ontwikkeling? Ten slotte 
geef je weer hoe je verder met het kind aan de slag zou 
gaan op basis van je kritische terugblik. 

Resultaat = terugblik interventies en nieuwe planning


