
 

 

 

Kindvolgsysteem  

Wat is Doen, Praten en Bewegen? 

Doen, Praten en Bewegen is een compleet 

kindvolgsysteem, dat bestaat uit Zo doe ik, Zo 

praat ik en Zo beweeg ik. Pedagogisch werkers 

volgen en stimuleren de ontwikkeling van 0-4-

jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en 

sociale competentie. Observeren en stimuleren. 

De vragen in de observatielijsten gaan over 

concreet observeerbare gedragingen of 

vaardigheden en geven daarmee een objectief 

beeld. In de handleiding zijn handelingssuggesties 

opgenomen. Met die suggesties kunt u de 

ontwikkeling van het kind extra stimuleren. 

Compleet kindvolgsysteem ‘Doen, Praten & 

Bewegen’ bestaat uit drie verschillende 

observatielijsten:  

• Zo Doe Ik: voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling 

• Zo Beweeg Ik: voor de motorische 

ontwikkeling 

• Zo Praat ik: voor de spraak/taal ontwikkeling 

Deze observatie methode wordt gebruikt bij de kinderdagverblijven, de peuteropvang. 

De peuterspeelzalen gebruiken deze methode alleen bij kinderen met een VVE indicatie. 

 

Rakkertjes 

Rakkertjes is een observatiemethode die ondersteuning biedt bij het 

omgaan met jonge kinderen met opvallend gedrag.  

Door de cursus “Rakkertjes” zijn de pedagogisch medewerkers in 

staat om opvallend gedrag te herkennen, te observeren en een 

passend plan van aanpak te maken. Er zal een overleg plaatsvinden 

met de ouders. In dit overleg wordt het gedrag besproken en 

eventuele afspraken gemaakt over externe of interne begeleiding. 

Met Rakkertjes komen wij stap voor stap tot een passende 

oplossing. 

Deze methode wordt indien nodig op alle locaties ingezet. 



Cito 

Peuterobservatie lijst van Cito is een gestandaardiseerde Observatielijst voor peuters die 

het emotioneel functioneren van jonge kinderen in kaart brengt. In combinatie met 

dagelijkse observaties krijgen de 

pedagogisch medewerkers een goed 

totaalbeeld van het functioneren van de 

peuters.  

Deze methode wordt gebruikt bij de 

kinderen vanaf 3 jaar op de 

kinderdagverblijven en de peuteropvang. 

 

 

Eindoverdracht 

Als een kind de leeftijd van 4 jaar nadert, wordt door de pedagogisch medewerker een 

overdrachtsformulier ingevuld. 

Dit formulier wordt twee maanden voordat een kind onze opvang gaat verlaten met de 

ouder besproken tijdens het eindgesprek. 

Dit overdrachtsformulier is, enkel met de toestemming van de ouder(s), enkel bestemd 

voor; 

• De basisschool 

• de Buitenschoolse opvang (de Koele Kikkers) 

• Het consultatiebureau 

 

 

BSO 

Bij de BSO bieden we de mogelijkheid aan om een kind te observeren. We kijken dan 

naar het welbevinden van een kind. 

Ouders kunnen middels het toestemmingsformulier aangeven behoefte te hebben aan 

een observatie van hun kind. 

Deze observatie vindt elk half jaar plaats en zal door middel van een oudergesprek 

besproken worden met de ouders. 

 

 

VVE 

Elk kind dat via het consultatiebureau een verwijzing heeft met een VVE indicatie krijgt 

bij de Hummeltjeshoeve een ontwikkelplan. 

De eerste 2 à 3 maanden krijgt het kind de gelegenheid om zich veilig te gaan voelen bij 

de Hummeltjeshoeve. Naast de veiligheid vinden we het ook erg belangrijk dat het zich 

vertrouwd en thuis voelt. 



Na de eerste maanden gaat de pedagogisch medewerker samen met de ouders van het 

kind het ontwikkelplan invullen. Dit plan wordt door de vve medewerker op papier gezet 

en zal door alle andere medewerkers van de groep gelezen worden. 

Na zes weken wordt het ontwikkelplan geëvalueerd, tijdens een teamvergadering, kind 

bespreking of een andere overleg vorm. Tijdens de kind bespreking worden alle kinderen 

met een ontwikkelplan besproken om zo met het hele team te kijken naar de gemaakte 

ontwikkeling. 

Na zes weken gaat de vve medewerker samen met de ouders kijken naar het plan en de 

bevindingen van ouders in de thuis situatie. Samen kan er ook gekeken worden naar een 

nieuw doel of hoe het doel bij gesteld kan worden. 

De Hummeltjeshoeve vindt het erg belangrijk dat ouders betrokken worden bij het 

opstellen van een ontwikkelplan en de ontwikkeling van hun kind. 


