VAN PRESTATIEGERICHT
NAAR COMPETENTIEGERICHT
In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in
het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen.
Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven voor de manier waarop we de opbrengst van
onderwijs in kaart kunnen brengen.
In de prestatiegerichte benadering zijn kerndoelen/
eindtermen omgezet in concretere leerdoelen, die

maar dat we het zwaartepunt in ons denken en

op een directe manier de basis vormen voor het

handelen rond opbrengsten moeten verleggen.

ontwerpen van onderwijsactiviteiten. In diezelfde
beweging zijn de leerdoelen netjes in leerlijnen
gegoten die de opeenvolgende leerjaren bestrijken.

BREDER KIJKEN NAAR DE ONTWIKKELING:

Deze leerdoelen vormen het stramien waarop de

VAN TOETSEN NAAR OBSERVEREN VAN

methodes of handboeken zich richten.

COMPETENTIES
‘De basisgedachte van competentiegericht leren is

√ CHECKLIST VOOR TUSSENDOELEN GROTE

dat kennis of vaardigheden niet in isolatie moeten

MOTORIEK (NORM 4-JARIGEN)

worden aangeboden aan kinderen. Om te werken aan

Voorbeeld van een niet-holistische benadering

¨

Kan over een lijn lopen.

¨

Kan rennen in verschillend tempo.

¨

Kan toestellen op en af klimmen.

¨

Kan over een bank springen.

¨

Kan een aantal passen op één been huppelen.

¨

Kan een grote bal opgooien en vangen.

competenties moeten deze kennis en vaardigheden
niet alleen met élkaar worden verbonden, maar ook
met een praktijk waarin die kennis en vaardigheden
betekenisvol

kunnen

worden.

In

het

begrip

‘competentie’ zit besloten dat er een relatie tot stand
wordt gebracht tussen deze drie elementen van leren:
kennis, vaardigheden en praktijk.’ (Nedermeijer &
Pilot, 2000)

GRIP OP COMPETENTIES:
ONTWIKKELING BIJ KINDEREN ZIEN EN HERKENNEN

Het besef groeit dat de aanpak die de laatste

We zijn bij competenties niet geïnteresseerd in

honderd jaar het onderwijs heeft gedomineerd, zijn

het opstapelen van weetjes en kennis, maar leggen

grenzen heeft. In deze aanpak wil men namelijk het

de lat hoger: kinderen moeten op een kwalitatief

leerproces volledig onder controle hebben door elk

andere wijze gaan functioneren. Competenties zijn

Alle professionals die werkzaam zijn in het onderwijs zijn gericht op het versterken van de

onderdeel goed te definiëren, daar een leerweg voor

de opbrengst van ontwikkelings- en leerprocessen

vermogens van hun leerlingen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe breng je de ontwikkeling in kaart?

uit te stippelen en de voortgang op het niveau van

die kinderen achter de rug hebben. Competenties

Waar moet de focus op liggen? Prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch beschrijven het in ‘Grip op

specifieke vaardigheden/kennis te volgen. Het wordt

maken

competenties’, een nieuwe uitgave van Onderwijs Maak Je Samen in samenwerking met CEGO. De

met de dag duidelijker dat dit wel nuttig kan zijn voor

levensechte situaties ‘kundig’ kan tonen. Het gaat

auteurs laten zien dat er behoefte is aan een andere manier van beoordelen die niet alleen gericht

bepaalde onderdelen van het curriculum – zoals het

hier om ‘life skills’ verworven door ‘deep- level-

is op prestaties. Dat is een te smalle indicator geworden.

verwerven van basale lees- en rekenvaardigheden –

learning’. Competenties zijn ook af te leiden uit

Een helder boek met kaders om competentieontwikkeling zichtbaar en meetbaar te maken.

Tekst: Joyce van den Boogaard en Barbara van der Linden

dat

iemand

zich

in

nieuwe

complexe

het leervermogen of de vlotheid waarmee nieuwe

Ten tweede een leeftijdsonafhankelijke schaal om

vaardigheden en inzichten door een kind worden

de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen.

verworven.

Het procesgericht kindvolgsysteem Looqin voldoet
aan deze twee eisen. Looqin maakt gebruik van een

De ontwikkeling van competenties volgen doe je

vijfpuntsschaal voor elk van de competentiedomeinen.

niet op basis van toetsen maar middels observaties,

Het mooie aan deze schalen is dat deze bruikbaar zijn

op voorwaarde dat er ook rijke activiteiten zijn (een

voor het hele leeftijdsbereik van baby’s en kleuters

krachtige leeromgeving), waarin je de competenties

tot het einde van het voortgezet onderwijs en zelfs

breed kunt observeren. Als kinderen bijvoorbeeld de

volwassenenonderwijs.

kans krijgen om in een groepje samen een realistisch
probleem op te lossen, kun je meer zien over hun

Er is in Looqin voor gekozen om enkel de zeer hoge

logisch denken, maar ook over ondernemingszin,

score (niveau 5) en de zeer lage score (niveau 1)

sociale competentie en taalvaardigheid.

van een definitie te voorzien (zie kader). Dit zijn de
ijkpunten. Een omschrijving voor de tussenliggende

HET ‘METEN’ VAN BREDE ONTWIKKELING
In

de

prestatiegerichte

benadering

wordt

niveaus zou weinig om het lijf hebben. Niveau
de

4 zou nog eens alle kenmerken van niveau 5

ontwikkeling van kinderen gemeten aan de hand van

moeten hebben, maar met een relativerend sausje,

leeftijdsgebonden ontwikkelingslijnen. Wil je echter

bijvoorbeeld: ‘weet over het algemeen wat hij wil’,

competenties in beeld brengen is het ten eerste van

‘kan redelijk vloeiend bewegen’ en ‘kan zich enigszins

belang om deze competenties helder te beschrijven.

mondeling verwoorden’.

GROTE MOTORIEK

WAT IS LOOQIN?

DE LEEFTIJDSGRENZEN DOEN ER NIET TOE, ALS

Wij geloven niet in lineaire groeicurves. Elk kind

JE DE COMPETENTIEBRIL OPZET

is immers anders. Procesgericht kindvolgsysteem

Als je de beschrijvingen van niveau 1 en niveau

Looqin koppelt daarom het welbevinden en de

5 bekijkt dan kun je er niet meteen een leeftijd op

betrokkenheid aan competenties en prestaties. Met

plakken. De observatie in de praktijk is essentieel.

Niveau 1 Zeer laag: competentie ligt ver onder het

Niveau 5 Zeer hoog: competentie ligt ver boven het

Looqin kun je de brede ontwikkeling van kinderen

Toch kan het je helpen als je een globaal beeld hebt

gemiddelde niveau van leeftijdgenoten

gemiddelde niveau van leeftijdgenoten

van 0-4 jaar (kinderopvang) en van 4-12 jaar

van de globale ontwikkeling van kinderen van 0-12

Heeft het erg moeilijk met situaties waarin

Toont voor zijn leeftijd een grote lichamelijke

(basisonderwijs) in beeld brengen. De combinatie van

jaar per competentiedomein.

bewegingen moeten worden uitgevoerd: beschikt

behendigheid,

van

Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem

over weinig controle, soepelheid, beheersing.

bewegingssituaties. Het is een plezier om naar

dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge

In het onderwijs veronderstellen we zelfs dat deze

Vaak onnodige bijbewegingen. Meer complexe

zijn bewegen in de ruimte te kijken: soepel en

kinderen optimaal waarborgt en de communicatie

kennis aanwezig is bij professionals. We verwachten

bewegingspatronen verlopen traag of moeizaam.

sierlijk, doelgericht en met grote efficiëntie,

en overdracht tussen voorschoolse organisaties

immers van een leraar dat hij de kennis heeft van

Reageert traag op obstakels of signalen. Ritme

met aangepast tempo, ritmisch, vlot reagerend

en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is

wat hij/zij mag verwachten van de kinderen uit zijn/

wordt niet gehouden. Het loopt vaak mis:

op

onder andere voor kindcentra een zeer waardevolle

haar groep. Deze kennis helpt om kinderen juist in

struikelen, omstoten, afhaken … Niet vlot in het

bewegingspatronen snel op en kan er zelf ook al

oplossing.

te schatten en te weten wanneer de ontwikkeling

nabootsen van bewegingen: pikt patronen niet op,

improviserend bedenken.

wil alles tegelijk doen, reageert verward.

in

veranderingen

een

en

brede

signalen.

waaier

Pikt

nieuwe

van kinderen significant voorloopt (score 5) of
Bekijk de brochures:

achterloopt (score 1).

Voor de kinderopvang
looqin.co/ko/brochure
Voor het basisonderwijs
looqin.co/po/brochure

Het volgende schema kan hierbij een helpend (en
zeker geen volledig!) kader bieden.

1 GROTE MOTORIEK
Baby’s/dreumes o.a.:
• van onwillekeurige reflexen naar soepel uitvoeren van
bewegingen

3 TAALVAARDIGHEID
Kleuters:

Baby’s/dreumes o.a.:
• reageert op zijn naam

• kan taal nog heel letterlijk nemen

• soepel rennen zonder te struikelen

• brabbelt om dingen duidelijk te maken terwijl hij

• gebruikt vaker ‘want’, ‘maar’, ‘ en toen’

• hoofd oprichten

• fietsen zonder zijwieltjes

• steunt op één arm als hij op zijn buik ligt

• hinkelen

• eerste woordjes

• rolt gericht om, om iets te pakken

• huppelen

• zegt bijvoorbeeld auto om aan te geven dat hij een auto

• zelfstandig zitten

gebaren maakt

• leren zwemmen

ziet of met de speelgoedauto wil spelen

• kruipen
• staan

• ontwikkeling beginnende geletterdheid

• gericht gooien

Middenbouw:
• ontwikkeling technisch lezen, begrijpend lezen en
spellen
• langere en meer samengestelde zinnen

Middenbouw:

Peuters:

• complexere verhalen, meer los van de huidige context

• stapjes (aan de hand)

• kan fietsen en op het verkeer letten

• korte zinnetjes

• gevoelens kunnen verwoorden

• sprongetjes maken

• speelt balspelletjes in het water

• spreekt meer in zinnen van drie, vier en vijf woorden

• schrijft tekstjes

• dansen op muziek

• kan zwemmen

• stelt zelf vragen: wat is dat?

• ontwikkelt vaardigheden binnen een gerichte sport

• kan antwoorden op wie/wat vragen, zoals ‘Wat ben je

Peuters:

• bovenhands werpen

• rennen
• traplopen middels doorstappen

aan het doen?’
• begrip van taal groeit zowel (pak je jas en je tas, teken

Bovenbouw:

van McDonalds)

Bovenbouw:
• ontwikkeling begrijpend lezen complexere teksten,
strategisch schrijven
• goed te volgen

• achteruit lopen

• verfijning vaardigheden binnen een gerichte sport

• klimmen op diverse objecten

• kan klimmen op een wand

• ongericht gooien

• goed evenwichtsgevoel en coördinatie

• zinnen hebben meer correcte grammaticale structuur

• articulatie is goed ontwikkeld

• fietsen met zijwieltjes

• groter uithoudingsvermogen

• in staat hun taalgebruik non-verbaal te ondersteunen.

• kan opschrijven wat hij denkt en vindt

• snellere wendbaarheid

• gebruikt verleden tijd, bijvoorbeeld: ‘We gingen naar

• zich gemakkelijk uitdrukken
Kleuters:

• eigen mening onder woorden brengen

de dierentuin.’
2 KLEINE MOTORIEK
Baby’s/dreumes o.a.:
• kan handen en vingers nog niet gericht gebruiken
• laat een voorwerp los als een ander voorwerp wordt
aangeboden
• pakt kleine dingen vast in vuistgreep

Kleuters:
• maakt fijne draaibewegingen vanuit de pols

• kan zelfstandig tanden poetsen

• kleurt binnen de lijntjes
• knippen en plakken

• klappen in de handen

autootjes of steentjes
• kan een toren bouwen

Peuters:

• draait bijvoorbeeld een moer op een bout

• gebruikt juiste kleuren bij nakleuren van voorbeeld

• ontwikkeling voorkeurshand

• speelt ongericht met materialen als nat zand,
vingerverf en potlood

Middenbouw:

Middenbouw:
• zoekt een voorbeeld om een eigen idee beter uit te
drukken in een werkstuk (plaatje van een paard)
• muziekinstrument leren bespelen

• leert veters strikken

• scheurt stukjes papier,
• speelt graag met kleine voorwerpen zoals kralen,

Baby’s/dreumes o.a.:
• meebewegen als er muziek te horen is

• kan ritsen en knopen open en dicht doen
Peuters:

4 ARTISTIEKE EXPRESSIE (BEELDEND/ MUZIKAAL)

• kan eenvoudig ritmisch patroon uitvoeren

• heeft een goede pengreep

• denkt symbolisch

• hoger schrijftempo

• gebruikt tekening om iets aan te duiden

• ook andere taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren

• tekent kopvoeters

• samen zingen
• kleuren krijgen een gevoelswaarde (vrolijk, somber,
koel en warm)
• van plastisch materiaal een basale lichaamsvorm van
een dier of mens ruimtelijk weergeven
Bovenbouw:
• beschrijft het effect van het gebruik van verschillende
materialen als ecoline, oost-indische inkt, verf,

Bovenbouw:
• kan verschillende knopjes tegelijkertijd indrukken op
een game-controller
• kan handen los van elkaar gericht gebruiken

Kleuters:
• maakt een eigen fantasietekening met verschillende
materialen zoals potlood, vetkrijt, verf
• gebruikt werkelijkheidsgetrouwe kleuren: blauwe
lucht, gele zon
• figuren worden realistischer

houtskool
• kiest vooraf het meest geschikt materiaal om zijn idee
uit te drukken
• maakt een ruimtelijk bouwwerk van diverse materialen
(hout, papier, metaal) waarbij hij geschikte manieren
kiest om deze stevig aan elkaar te bevestigen

• eenvoudige dansjes instuderen

• verfijnen van muziekinstrument bespelen

• zelf (verzonnen) liedjes zingen

• zelf muziek componeren

• leert verschillen zoals hard-zacht, hoog-laag en snel-

• met aandacht luisteren naar muziek buiten het eigen

langzaam
• contourlijnen herkennen, toepassen en benoemen
• kleuren benoemen

voorkeurs repertoir
• kleuren krijgen betekenis (symboliek, signaal,
systematiek)

5 BEGRIJPEN VAN DE FYSISCHE WERELD (INCL.
TECHNOLOGIE)
Baby’s/dreumes o.a.:
• ontdekt materialen door het in zijn mond te stoppen
• kijken naar telefoons en iPads en proeven hoe ze
smaken

6B SOCIALE COMPETENTIE
Kleuters:

• liegen als je iets stouts hebt gedaan

• is zeer materiaal en handelingsgericht (drijven-zinken,

• kiekeboespelletjes

• rol aannemen in rollenspel

kapot vallen of niet)

miauwt, het kan regenen en sneeuwen, bomen

• huilen om iets voor elkaar te krijgen
Middenbouw:

• materialen gericht toepassen in het doen-alsof spel
Peuters:
Middenbouw:

• ontdekt de natuur: dat de hond blaft en de poes

• samen spel bedenken

• teruglachen

• alles wat beweegt of geluid maakt is interessant
Peuters:

Baby’s/dreumes o.a.:

• verwoordt hardop wat hij waarneemt

• vriendschappen aangaan

• grapjes maken

• vriendschappen onderhouden

• verwoordt observatie in als-dan relaties

• egocentrisch mag nog

• leugentje om bestwil

• verzorgt dieren

• peuter die een ander kind een autootje geeft om de

• interesseert zich in gevoelens van anderen

• stelt veel vragen over materie en natuur

telefoon te kunnen krijgen

• kan eigen gevoelens genuanceerd verwoorden

verliezen hun bladeren
• materialen uitproberen (incl. telefoons/tablets)

Bovenbouw:
• bedenkt een passend type onderzoek bij de

• adequaat op conflicten reageren

• voelen aan of iemand boos of blij, bang of verdrietig is

• onderhandelen

• neemt planmatig en zorgvuldig waar

• begrijpen ook hoe dat komt

• kan goed samenwerken

• noteert waarnemingen geordend in een logboek

• goed op anderen inspelen.

7 LOGISCH- WISKUNDIG DENKEN

6A BEGRIJPEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERELD
• op deze leeftijd nog niet goed waarneembaar (vanaf 1
jaar ongeveer)
• herkent wie zijn vader of moeder of verzorger is

• ontwikkelt taakbesef, iets willen afmaken
• nog gericht op zichzelf en het hier en nu
• goed en fout nog sterk gerelateerd aan regels en deze
staan vast (kind kent achtergronden vaak nog niet)
Middenbouw:
• komen in contact met hoe de samenleving

Peuters:
• miniwereld van het gezin
• Kijken naar de vuilniswagen
• boodschappen doen
• beginnend zelfbewustzijn, koppigheid
• werkelijkheid en fantasie lopen nog door elkaar
• dingen hebben menselijke eigenschappen
• goed en kwaad worden bepaald door de fysieke
consequentie (straf of niet/ controle of niet)
Kleuters:
• besef van de buurt waarin ze leven

Baby’s/dreumes o.a.:
• voorwerpen in elkaar steken (een lepel in een
brooddoos steken)
• zaken van elkaar onderscheiden (Dit is eetbaar en dat
niet.)

• ontwikkelt een interne zekerheid en vertrouwen in de
omgeving door continue zorg

• personen en klanken herkennen (Ik hoor de voordeur,

georganiseerd wordt en proberen zich daarin te
oriënteren

• herkennen als speelgoed er niet meer is (kiekeboe)
Peuters:

• verwijswoorden

• redeneren over wiskundige relaties

• de gezondheidszorg (bijvoorbeeld ziekenhuis, dokter)

• ordenen op 1 kenmerk

• ontwikkelen en herkennen van strategieën, modellen

• belang van werk-handel

• getallen tot 6 krijgen betekenis

• worden zich bewust van regels en van wat

• eerste gevoel van maten/gewichten/tijd ‘’die doos

(bijvoorbeeld Sinterklaas, Suikerfeest)

aanvaardbaar gedrag is en leren hun handelen daarop
af te stemmen.

weegt 100 kilometer’’
• tafel dekken (huishoek)

en formeel rekenen
Bovenbouw:
• actief en juist gebruik van logica
• formele rekenen

Bovenbouw:

Kleuters:
• begrippen als voor-achter-naast-meer-minder-

• werking van winkels en het verkeer

• heeft meer interesse voor samenlevingsthema’s

• dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld verkeer,

• kan debatteren over kwesties

emotioneel

• start rekenonderwijs

• eenvoudige lengtematen en inhoudsmaten

• politiek in Nederland

• meer voor rede vatbaar, minder impulsief en

Middenbouw:

• categoriseren (fysiek en verbaal)

in de kinderopvang, de bredere familie…

postbode/koerier,…)

(conservatiebegrip)
• doorzien van getallen en getalrelaties

• verstoppertje spelen

• gewoonten, waarden, rituelen, feesten en tradities

• kennis van de media.

• kennis van beroepen (bijvoorbeeld kapper, politie,

• denkproces bepaald door wat het kind ziet

• tijd en tijdsbegrip

spelen)

personen en omgangsvormen: het gezin, de begeleiders

tablet en telefoongebruik… )

• redeneren over wiskundige situaties (eentje meer).

• puzzels maken

• dagen van de week, maanden van het jaar, seizoenen

verbouwingen, vuilnisophalen, de supermarkt, pinnen,

• als - dan relaties ontdekken

• verbanden leggen bij begrijpend lezen

• de wereld van handel en voeding (bijvoorbeeld
boodschappen doen, naar de bakker gaan, winkeltje

• ontluikende gecijferdheid

papa is er.)
• veranderingen in aantallen herkennen

• gezin-familie-vrienden
• ontdekken een diversiteit aan opvoedingssituaties,

Bovenbouw:

• je in anderen verplaatsen

geformuleerde onderzoeksvraag

Baby’s/dreumes o.a.:

Kleuters:

• nadruk op goed gedrag vertonen, anderen helpen en
door hen gewaardeerd worden
• groot gevoel voor rechtvaardigheid; kinderen worden
echte moralisten (w.a. ook om hun eigen gedrag in de
hand te kunnen houden) en daarmee gevoelig voor
wereldse problemen als vervuiling en armoede

evenveel-groot-groter etc.
• getallen tot 12 krijgen betekenis

• breuken, procenten en verhoudingen
• meten en meetkunde
• tabellen en grafieken
• omtrek en inhoud berekenen
• gebruik metaforen

8 ZELFSTURING EN ONDERNEMINGSZIN
Baby’s/dreumes o.a.:
• wegkijken als het niet meer fijn is
• aangeven als het spelletje lang genoeg heeft geduurd

• kiezen in welke hoek je het liefste speelt, en dat
proberen met je vriendje te doen
• weet goed wat hij wil

• huilen als ze honger hebben of een speeltje willen waar
ze niet bij kunnen

Middenbouw:
• weektaken goed afronden

Peuters:
• zelf kiezen waarmee te spelen

• een spreekbeurt voorbereiden en uitvoeren
• regelen van een optreden

• zichzelf leren aankleden
• aangeven wat je wilt hebben
• vertellen dat je met de fiets i.p.v. de auto wilt gaan

Bovenbouw:
• huiswerk en leren voor proefwerken goed inplannen en
uitvoeren

Kleuters:

• een uitje met vrienden regelen en plannen

• dagelijkse handelingen zelf doen

• musical uitvoering mede aansturen

• vragen aan vriendjes om af te spreken

• kan bij een uitvoering improviseren

9 ZELFVERTROUWEN
Baby’s/dreumes o.a.:
• goede hechting

Middenbouw:
• voor jezelf opkomen
• een spreekbeurt durven houden

Peuters:
• afscheid nemen en weten dat mama je weer ophaalt
• klimmen op een klimrek

• conflicten durven uit te spreken
• met vertrouwen instappen in een nieuwe groep (bijv.
voetbalteam)

• oma iets vertellen dat je hebt meegemaakt
Bovenbouw:
Kleuters:
• iets durven vertellen in de kring

• je niet laten pesten
• anders dan anderen durven te zijn (= jezelf)

• zeggen als je iets niet fijn vindt
• keuzes durven maken
• nieuwe/moeilijke werkjes durven aan te gaan
• in de gym een nieuwe opdracht aangaan

10 VERBONDENHEID
Baby’s/dreumes o.a.:
• goede hechting

Middenbouw:
• opkomen voor een ander die gepest wordt
• er iets van zeggen als anderen dingen kapot maken

Peuters:
• troosten van andere huilende kinderen

• meedoen met coöperatieve werkvormen
• meebeslissen over de opstelling van de klas

• kleine beestjes niet doodstampen
• afval in de prullenbak gooien

Bovenbouw:

• helpen met tussendoortje uitdelen

• betrokkenheid bij slachtoffers van aanslagen

• samen spelen met de karren buiten

• meeleven met mensen in oorlogssituaties/
hongersnoodgebieden

Kleuters:

• meedoen aan Serious Request

• zorgzaam omgaan met materialen

• inleven in anderen

• spullen van anderen niet kapot maken

• deelnemen aan de leerlingenraad

• aandacht hebben voor anderen

• kinderen uit lagere klassen begeleiden

• samen een puzzel maken
• taakje uitvoeren in de klas als helpend handje

