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Wil jij optimaal leren werken met de module Beredeneerd Aanbod?  

In onze trainingen leggen we stap voor stap de werkwijze uit én de bedoelingen 

ervan. Geïnteresseerd? Neem een KIJKje op onze website  

En ken je KIJK! Kies Doe voor kleuters? 

Daarin vind je veel praktische voorbeelden die aansluiten bij deze module.   

 

https://www.bazalt.nl/expertise-kijk
https://shop.bazalt.nl/kijk-observeren-registeren-en-stimuleren/
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1. Aan de slag met de module: Beredeneerd Aanbod 

  

De module ‘Beredeneerd Aanbod’ is een aanvulling op KIJK! Webbased. Om hiermee te kunnen 

werken moet de module geactiveerd zijn. (De beheerder kan in het menu onder ‘Beredeneerd 

aanbod’ een proefversie activeren, met deze proefversie kan 8 weken gewerkt worden).  

De module Beredeneerd Aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Groepsoverzicht 

 Groepsplan/Themaplan 
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2. Groepsoverzicht  

 

Je kunt een groepsoverzicht maken van een groep waarvoor je een registratie heeft afgesloten.  

Groepsoverzichten die je maakte in eerdere schooljaren kun je inzien maar niet meer bewerken. Je 

kunt bij het maken van een nieuw groepsoverzicht ervoor kiezen om: 

 Gegevens over te nemen uit het vorige groepsoverzicht of  

 Gegevens over te nemen uit de laatste registratie.  

Ook voor een groep kinderen (net binnengekomen bijvoorbeeld) waarvoor je nog geen registratie 

hebt, kun je een groepsoverzicht maken. Uiteraard zijn er dan geen gegevens uit de registratie over 

te nemen.  

Alleen gebruikers die gekoppeld zijn aan een groep kunnen een groepsoverzicht maken voor de 

betreffende groep.  

Hieronder beschrijven we alle mogelijkheden en laten de bijbehorende schermen zien.  

 

 

 
• Log in op de 

gebruikelijke wijze.  
Je bent nu in het 
startscherm.  

• Klik op: 
‘Beredeneerd 
Aanbod’ en selecteer 
‘Groepsoverzicht’. 

 

 
 Groepsoverzichten van eerdere schooljaren zijn wel in te zien, niet meer te 

bewerken.  

 Met de knop ‘Exporteer als tekst’ kan het groepsoverzicht als tekstbestand 

opgeslagen worden. 

 
Je bent nu in het 
scherm: 
Groepsoverzicht: 
Overzicht. Hier zie 
je alle 
groepsoverzichten 
die je eerder 
maakte. Bij 
‘Schooljaar’ kun je 
een ander 
schooljaar inzien.  
 
Wil je een nieuw 
groepsoverzicht 
maken:  
Klik op de button: 
Toevoegen 
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Groep: Hier selecteer je de groep waarvoor je een groepsoverzicht wilt maken. 

Door op het rechter pijltje te klikken zie je een ‘pull-down’ menu waarin alle 

groepen staan. Selecteer de groep waarvoor je een groepsoverzicht wilt maken. Je 

ziet de naam van de geselecteerde groep in de regel verschijnen achter ‘groep’.  

 

 
 
Je bent nu in het 
scherm: 
Groepsoverzicht: 
Toevoegen.  
Je ziet nu vier 
tabjes die we stap 
voor stap 
beschrijven.  
 
Tab Algemeen:  
De vier regels die je 
onder deze tab ziet 
zijn allemaal 
verplichte velden 
(*). 

 

 
 

 

 

 
Groepsopmerkingen:  
Als je eerder een groepsoverzicht 
maakte dan kun je ervoor kiezen om 
de opmerkingen die je voor de 
groep maakte over te nemen uit dát 
overzicht.  Kies je voor ‘niet 
overnemen’ dan kun je opnieuw 
opmerkingen maken t.b.v. de hele 
groep. Kies je voor ‘overnemen’ dan 
worden de groepsopmerkingen die 
je eerder maakte in het 
groepsoverzicht meegenomen naar 
het overzicht dat je nu maakt. Je 
kunt de overgenomen opmerkingen 
nog wel bewerken. Als je 
‘overnemen’ selecteert, komt er 
een extra regel in het scherm. In 
deze regel selecteer je het 
groepsoverzicht waaruit je de 
opmerkingen over wilt nemen. Zijn 
er geen voorgaande overzichten 
beschikbaar waaruit opmerkingen 
overgenomen kunnen worden, dan 
verschijnt de tekst “Geen 
voorgaande overzichten 
beschikbaar”.  
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Start en Eind:  
In deze regels selecteer 
je de periode waarvoor 
je dit groepsoverzicht 
maakt.  
Je klikt op de ‘kalender’ 
en selecteert met 
behulp van de pijltjes de 
juiste startmaand/jaar 
en eindmaand/jaar.  
Klik daarna op ‘opslaan’.  
 
Klik je op ‘annuleren’ 
dan kom je terug in het 
scherm: 
Groepsoverzicht: 
Overzicht. 

 

 

 
In het overzicht zie je per kind wat de laatste registratie is (indien aanwezig). 
In de kolom ‘opmerkingen overnemen’ kies je of je de opmerkingen die je bij 
de registratie of bij een vorig groepsoverzicht maakte, wilt overnemen in het 
groepsoverzicht.  
Standaard staat dit op ‘uit de registratie’. Het betreft hier altijd de 
opmerkingen uit de laatste registratie waarvan de datum genoteerd staat in 
de kolom daarvoor. Kies je voor ‘uit vorig overzicht’, dan kan er in de kolom 
‘groepsoverzicht’ een keuze gemaakt worden uit welk groepsoverzicht dit 
moet zijn, dit kan ook een groepsoverzicht uit een andere groep zijn (waar 
dit kind in gezeten heeft). 

 
TIP: met het veld ‘opmerking voor alle items toepassen’ is het mogelijk om 
bijvoorbeeld voor alle kinderen in 1 keer te kiezen voor ‘Niets overnemen’. 
Hiervoor hoeven de kinderen niet aangevinkt te worden. 
 

 
Tab: Kinderen  
Onder deze tab zie je de 
namen van de kinderen 
die in deze groep zitten. 
Kinderen die een vinkje 
voor hun naam hebben 
komen in het 
groepsoverzicht. 
Standaard zijn alle 
kinderen geselecteerd. 
Je kunt alle kinderen 
tegelijkertijd de-
selecteren door gebruik 
te maken van het hokje 
boven de ‘vinkjes’.  
Wil je een kind niet 
meenemen in het 
groepsoverzicht dan kun 
je voor dit kind het 
vinkje weghalen. 
Bijvoorbeeld: kinderen 
die inmiddels verhuisd 
zijn worden nog wel 
getoond als voor hen nog 
wel een registratie is 
gedaan. 
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Na het opslaan ga je 
naar de tab: Analyse 
groepsrapport. Als je 
daar ziet dat er toch nog 
een kind in staat dat je 
niet mee wilde nemen in 
het groepsoverzicht, dan 
kun je terug naar de 
tab: Kinderen. Daar kun 
je het betreffende kind 
alsnog verwijderen uit 
de lijst door op het roze 
kruis te klikken. Let op: 
dit is niet meer te 
herstellen!  
 

 

 

 
 
Wil je een analyse-opmerking maken voor een kind, klik dan op het vakje van 
het kind, bij het betreffende ontwikkelingsgebied.  
De opmerkingen die je invult bij de basisgegevens (betrokkenheid, 
basiskenmerken en risicofactoren) worden ook doorgezet naar het 
groepsoverzicht. Of deze opmerking terugkomt onder BFT of SFT is 
afhankelijk van de score van de registratie. 
 
NB: voor kinderen die toegevoegd worden aan het groepsoverzicht zonder dat 
voor hen een registratie aanwezig is, kunnen opmerkingen die gemaakt 
worden in het analysescherm bij de basiskenmerken en de risicofactoren niet 
worden doorgezet naar het groepsoverzicht. Wel is het mogelijk de 
opmerkingen direct in het groepsoverzicht te plaatsen. 
 
Links bovenaan zie je het totaal aantal kinderen van deze groep.  
 
Bandbreedte:  
De regels onderaan het groepsrapport geven de bandbreedte aan van de 
ontwikkelingsleeftijd van de kinderen van je groep, per ontwikkelingsgebied, 
per kind. En je ziet dit voor je gehele groep (gemiddeld). Deze bandbreedte 
komt terug – leggen we verder uit - bij het maken van het (thema- of groeps) 
plan. 

 
Tab: Analyse 
groepsrapport 
In dit scherm zie je het 
groepsrapport van de 
groep die je 
selecteerde. Bij de 
onderdelen waar 
opmerkingen zijn 
overgenomen uit 
eerdere 
groepsoverzichten of uit 
de registratie zie je in 
de rechterbovenhoek 
een klein zwart 
driehoekje staan. Als je 
klikt op het betreffende 
vakje krijg je een pop-up 
scherm waarin je de 
tekst ziet (zie verderop).  
 
Je kunt in dit ‘analyse 
scherm’ opmerkingen 
maken voor de hele 
groep door op de vakken 
te klikken, bovenaan het 
rapport. Je kunt dat 
doen bij de 
basisgegevens (lichtroze 
vakken) of bij de 
ontwikkelingsgebieden 
(lichtpaars, groen enz).   
De ontwikkelingslijnen 
hebben per domein 
eenzelfde kleur 
gekregen.  
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Sortering: 
De kinderen in het groepsoverzicht kunnen gesorteerd worden op leeftijd of 
op naam. Deze sortering op leeftijd is op basis van geboortedatum. De kolom 
'chronische leeftijd toont de leeftijd van het kind waarop de laatste 
registratie van dit kind afgesloten is, niet de huidige chronologische leeftijd. 

Alle basiskenmerken zijn 
roze, de 
ontwikkelingslijnen 
binnen het domein SEO 
zijn lichtpaars, enz. 
 

 

 

 

 

 
Je typt je opmerkingen 
in het pop-up scherm dat 
wordt geopend als je op 
een vakje klikt. Tekst die 
er al staat (als je 
gekozen heeft voor 
opmerkingen overnemen 
uit registratie) kun je 
bewerken of aanvullen. 
Wil je de bewerking 
bewaren, dan klik je op 
opslaan. 

 

 

 

 
Ben je klaar met het 
maken van de analyse, 
dan klik je op de button 
‘doorzetten’. Je 
bevestigt je bewerkingen 
door nogmaals op 
‘doorzetten’ te klikken. 
Je komt dan vanzelf bij 
de tab: Overzicht.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tab: Overzicht 
Onder deze tab zie je het 
groepsoverzicht in een vorm 
waarbij je teksten eventueel 
nog kunt bewerken.  
Opmerkingen voor de groep:  
In het tekstvak bovenaan kun 
je een ‘algemene’ opmerking 
maken die de hele groep 
betreft. Je bevestigt dit door 
op de button ‘opmerking 
groep opslaan’ te klikken.  
De opmerkingen die je 
maakte onder de tab 



9 
KIJK! Beredeneerd Aanbod   © Bazalt  2020 

 
 

  

‘analyse’ per 
ontwikkelingslijn zijn nu per 
domein geclusterd. Als een 
domein-vakje een zwart 
driehoekje heeft, dan wil dat 
zeggen dat er tekst onder 
zit.  
 
Door op het betreffende 
vakje te klikken zie je de 
tekst in een pop-up venster. 
Deze tekst kun je bewerken. 
Nadat je een bewerking hebt 
gedaan, klikt je op ‘opslaan’.  
Als je klaar bent met het 
groepsoverzicht, klikt je op 
‘inzien’. 
 

 

 

 

 
 

Basisgegevens worden meegenomen uit de registratie naar het groepsoverzicht en 

zijn hier ook direct zichtbaar mits hiervoor gekozen is. 

 
Het groepsoverzicht 
wordt getoond in pdf. Je 
ziet bovenaan de 
gegevens van de groep 
(groepsjaar, namen 
leraar/PM, periode, 
aantal kinderen).  
Daaronder de algemene 
opmerkingen over de 
groep.  
De grijze balk is een 
vaste balk; deze zie je op 
alle volgende bladzijden 
terug. Op het eerste blad 
staan altijd de gegevens 
die je over de groep als 
geheel maakte. Ook 
onderverdeeld per 
domein. Op de volgende 
bladzijden staan de 
kinderen afzonderlijk, de 
geboortedatum staat bij 
het kind vermeld. 
Groepsopmerking en 
cluster-opmerking per 
groep worden alleen 
getoond indien aanwezig. 
Indien er geen 
clusteropmerking 
aanwezig is start het 
overzicht m.b.t. de 
kinderen op de eerste 
pagina.  
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Vanuit het scherm 
‘Groepsoverzicht: Overzicht’ 
kun je ook 1 of meerdere 
groepsoverzichten inzien. Je 
selecteert de overzichten die je 
wilt inzien door deze aan te 
vinken en vervolgens op de 
button ‘inzien’ te klikken. Als je 
meerdere overzichten hebt 
aangevinkt, worden deze als 1 
overzicht geprint. 
 

 

Vanuit de registratie wordt, als je daarvoor kiest, naar het groepsoverzicht meegenomen:  

 

Naar Belemmerende factoren:  

• Basiskenmerken: - - en - +, en eventuele opmerkingen.  

• Betrokkenheid: score indien 3 of lager, eventuele opmerkingen.  

• Risicofactoren: alles wat je hebt geselecteerd en eventuele opmerkingen.  

 

Naar Stimulerende factoren:  

• Basiskenmerken: + + en + -, en eventuele opmerkingen.  

• Betrokkenheid: score indien 3,5 of hoger én opmerkingen.  

Naar de verschillende domeinen:  

• Opmerkingen die je maakte bij de verschillende ontwikkelingsgebieden.  
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3. Groepsaanbod  

 
NB: Dit onderdeel kan alleen door de beheerder worden uitgevoerd.  

Voorafgaand aan het maken van een groepsplan of themaplan beschrijf je eerst je groepsaanbod. 

Dat doe je door de doelen te selecteren die je ‘standaard’ aanbiedt in je aanbod: bij ieder thema, 

middels routines, (rijke) leeromgeving.  

De doelen die je vooraf selecteerde, ziet je vervolgens in een Exceloverzicht. Je kunt daar bij alle 

doelen omschrijven op welke manier je eraan werkt én in welke rubriek ze horen.   

Het is van belang deze beschrijving te maken met alle peuter- of kleutergroepen samen, niet per 

groep apart! Daarbij adviseren wij deze selectie ieder jaar opnieuw te doorlopen en na te gaan of 

iedereen nog werkt zoals het daarin is beschreven.   

 

 
Ga naar de tab: ‘Beheer’ en 
selecteer ‘Instellingen’.  
Kies het tabblad 
‘Beredeneerd Aanbod’.  
 
 
 

 

 
De doelen die je aanbiedt in het groepsaanbod vink je aan. Dat doe je 

voor alle domeinen/ontwikkelingsgebieden.  

Werk je alleen met kinderen van 0-4 jaar, dan selecteer je alleen doelen voor bij 

deze doelgroep (uitloop tot 4;6 jaar). Werk je alleen met kinderen van 4 tot 6 

jaar, dan selecteer je alleen de doelen voor deze doelgroep (3;6 – 7 jaar). 

 
In het scherm zie je dat het 
huidige schooljaar is 
geselecteerd.  
Daaronder zie je vier tabs: 
voor het domein SEO 
(Sociaal-emotionele 
ontwikkeling), Rekenen, Taal 
en Motoriek. 
In het voorbeeld hiernaast 
zie je de doelen van het 
domein SEO, per 
ontwikkelingslijn.  
De doelen staan gesorteerd 
vanaf 0 tot 7 jaar indien er 
doelen zijn voor die 
leeftijden. De lijst 
correspondeert met de 
doelen die je vindt onder 
‘documentatie’. De kleuren 
van de doelen, 
corresponderen ook met 
deze lijst   
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Je selecteert de doelen voor 
het groepsaanbod. Dat doe je 
voor alle groepen voor het 
hele schooljaar.  
In het nieuwe schooljaar kun 
je ervoor kiezen de 
geselecteerde doelen over te 
nemen naar het huidige 
schooljaar.  
 

 

Nadat je de doelen hebt geselecteerd beschrijf je het groepsaanbod. Dit doet je éénmalig. Voor alle 

groepen van je locatie of school. Bij ingang van een nieuw schooljaar is het mogelijk de beschrijving 

over te nemen van het vorige schooljaar om deze daarna eventueel te bewerken.  

 

 
Beschrijven van het 
groepsaanbod.  
Je gaat weer naar de module 
'beredeneerd aanbod’.  
Klik op de button ‘Doelen 
groepsaanbod’.  
 
 

 

 

 
Je krijgt nu een pop-up 
waarin je kunt kiezen voor 
een Excelbestand met alle 
geselecteerde doelen (deze 
heb je aangevinkt als doelen 
die je opneemt in je 
groepsaanbod) of juist alle 
niet geselecteerde doelen. 
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Een nieuw scherm opent in Excel. Klik eerst op de knop: bewerken inschakelen.  

Als je in de pop-up hebt gekozen voor ‘geselecteerde doelen’, dan zie je hier alle doelen 

die je eerder selecteerde voor je groepsaanbod. Per kleur/leeftijd gesorteerd, per 

ontwikkelingslijn. Je beschrijft in de rubrieken ‘leeromgeving’ en ‘routine’ en ‘steeds 

terugkerend’ op welke manier je deze doelen in je groepsaanbod aanbiedt.  

Je kunt dit document indien gewenst printen via ‘bestand’ en ‘afdrukken’.  

 

LET OP: het ingevulde Excelbestand kan niet in KIJK! opgeslagen worden, deze kun je het 

beste zelf op je computer opslaan. 

 

In hoofdstuk 5 geven we een toelichting bij het beschrijven van het groepsaanbod. 

 

 
Bewerken 
inschakelen 
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4. Groepsplan of themaplan  
 

 

 
Ga naar het hoofdscherm. 
Klik op de tab ‘Beredeneerd 
Aanbod’ en selecteer 
‘Groepsplan/Themaplan’.  
 

 

  

 
Toevoegen 
We starten met het maken 
van een nieuw themaplan of 
groepsplan. Klik op de 
button ‘Toevoegen’.  

 

Een themaplan maak je voor de duur van een thema. Werk thema’s uit in 

een langere periode van ongeveer 6 weken.   

 
Het scherm als hiernaast opent. 
Het tabblad ‘Algemeen’ is actief. 
Je selecteert in dit scherm de 
groep waarvoor je een nieuw plan 
wilt maken.  
Selecteer de groep door, in de 
eerste regel, op het pijltje te 
klikken. De groepen waarvoor je 
een plan kunt maken zie je in een 
dropdown menu. Je kunt alleen 
een plan maken voor groepen 
waaraan je bent gekoppeld.  
In de tweede regel selecteer je de 
begindatum voor het plan en in de 
derde regel selecteer je de 
einddatum van het plan. Klik op 
‘Opslaan’ en klik op de volgende 
tab: ‘Kinderen’.  
Door op de knop ‘Annuleren’ te 
klikken kom je terug bij het 
startscherm: ’Overzicht’ (zie 
hierboven). 
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Kinderen 
Je ziet nu alle kinderen die 
in deze groep zitten (met of 
zonder registratie). Je kunt 
hier de kinderen selecteren 
voor wie het plan is. In 
principe zijn dat alle 
kinderen. Standaard zijn 
alle kinderen geselecteerd. 
Je kunt kinderen de-
selecteren die niet meer in 
de groep zitten. Klik daarna 
op de button ‘Opslaan’ 
(links onder). Je komt dan in 
tab: ‘Doelen’. 
 

 

Niet alle leerlijnen (deze lijnen met tussendoelen) starten bij 0 en lopen door tot 7 

jaar. Het correspondeert met de ontwikkelingslijnen die soms beginnen bij 3;6 jaar 

en soms al eindigen bij 6;0 jaar. Voor de toelichting hierop: zie de handleiding KIJK! 

0-4 en KIJK! 1-2.  

 
Doelen 
In dit scherm selecteer je 
de doelen die je in het 
themaplan of groepsplan 
wilt aanbieden. De opmaak 
van de doelen 
correspondeert met de 
opmaak van de documenten 
‘Tussendoelen’ in de 
papieren werkmaterialen.  
De blauwgrijs gearceerde 
doelen zijn de doelen die je 
in het groepsaanbod 
aanbiedt en hiervoor eerder 
geselecteerd heeft (zie 
paragraaf 3 van de 
handleiding).  
Je kunt hier de doelen 
selecteren die (nog) niet in 
het groepsaanbod worden 
aangeboden. Maar ook als je 
een doel uit het 
groepsaanbod nog eens 
extra onder de aandacht 
wilt brengen, kun je dit 
selecteren. Je klikt hiervoor 
op de vakjes voor het doel. 
De doelen worden getoond 
per domein. Ieder domein 
onder een aparte tab. 
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In dit voorbeeld is de bandbreedte slechts 2 maanden. In werkelijkheid zal de 

bandbreedte meer maanden omvatten. 

 

Zie je geen bandbreedte? Dan is er voor dit ontwikkelingsgebied nog niet 

geregistreerd. 

 
Bandbreedte 
In het groepsrapport (zie 
paragraaf 1) heb je de 
bandbreedte van de 
ontwikkeling gezien van de 
groep als geheel. Je ziet 
deze hier terug per  
ontwikkelingsgebied. (zie 
de rode pijlen). 
Direct onder de balk met 
verschillende kleuren zie je 
een deel van de balk grijs 
gearceerd. Deze grijze 
arcering geeft de 
bandbreedte van de 
ontwikkelingsleeftijd aan 
van je groep (dus de 
jongste 
ontwikkelingsleeftijd én de 
oudste 
ontwikkelingsleeftijd). 
Hiermee heb je direct zicht 
op de doelen die vooral 
voor jouw groep van 
toepassing zijn. 

 

 
Zie je niet direct de grijze lijn van de bandbreedte? Je kunt door de doelen 

‘scrollen’ door de balk onderaan naar links of rechts te scrollen. 

 
Wil je voor enkele kinderen 
specifiek aanbod 
beschrijven, dan kun je deze 
kinderen onderaan het 
scherm selecteren. De 
namen van deze kinderen 
worden onderaan het plan in 
een apart vak geplaatst.  
 
Ben je klaar met de doelen 
selecteren: klik dan op de 
tab: aanbod.  
 

 

 

 

 



17 
KIJK! Beredeneerd Aanbod   © Bazalt  2020 

  
Tip: maak vooraf kopjes waarvoor je het aanbod wilt beschrijven. Bijvoorbeeld:  

- Buitenspel  

- Speel-leeromgeving 

- Ontwikkelingsmateriaal 

Kopieer (Ctrl V, Ctrl C) deze kopjes direct naar alle vakken ‘aanbod’ 

 
Aanbod 
In het scherm zie je de door 
jouw, in het vorige scherm, 
geselecteerde doelen. Per 
domein, per 
ontwikkelingslijn geclusterd.  
 
In het tekstvak naast de 
doelen beschrijf je je 
aanbod. In dit tekstvak is 
het mogelijk testkopmaakt 
toe te passen (vet, cursief, 
onderstreept, lijst).  
Je beschrijft het aanbod in 
dit scherm voor vier 
domeinen.  
 
Als je een tekstvak invult, 
en vervolgens alle doelen 
onder dit domein weer 
uitvinkt, is deze tekst niet 
meer zichtbaar onder 
aanbod. Als de doelen later 
weer aangevinkt worden, is 
de tekst weer beschikbaar. 
 
Klik daarna, onderaan, op 
‘opslaan’ en daarna op 
‘inzien’. 
 

 

Het plan wordt geopend als pdf-document.  

Het start met een voorblad waarop de gegevens van de groep staan, inclusief de namen van de 

kinderen voor wie dit plan is gemaakt. Ieder domein start op een nieuwe pagina. Heb je veel doelen 

en tekst geschreven (in het aanbod-deel) dan krijgt één domein meer pagina’s. 

 

  

 
Inzien  
Je kunt het plan ook inzien 
via het scherm ‘Overzicht’. 
Je selecteert de 
groep/periode waarvoor je 
het plan wilt inzien. Deze 
regel krijgt een blauwe 
kleur. Vervolgens klik je op 
de button ‘Inzien’. Het plan 
opent als pdf- document 
zoals hierboven beschreven. 
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Doelen en aanbod van een plan kopiëren naar een nieuw plan 
Een groepsplan/themaplan kan gekopieerd worden naar een tweede groepsplan/themaplan. Dit kan 

van toepassing zijn voor bijvoorbeeld gecombineerde groepen 1/2. Je stelt eerst je doelen en 

aanbod in voor groep 1 en deze wil je vervolgens naar groep 2 kopiëren. 

  

Eerst maak je een nieuw 
plan aan, dit is het plan 
waar je straks een bestaand 
plan naar toe gaat kopiëren. 
Hier vul je de gegevens in 
bij de tabbladen ‘algemeen’ 
en ‘kinderen’. Als je enkel 
het aanbod van een plan 
wilt kopiëren, vul je ook het 
tabblad 'doelen' in. Ga terug 
naar het overzicht en klik 
op het plan dat je wilt 
kopiëren. Klik vervolgens op 
de knop ‘Kopiëren’. 

 

  

 
Kies eerst of je doelen + 
aanbod over wilt nemen, of 
alleen doelen of alleen 
aanbod. Selecteer het 
nieuwe plan wat je 
aangemaakt hebt en klik op 
de knop 'Kopiëren'. De 
doelen en/of het aanbod 
zullen nu gekopieerd 
worden. Als er al doelen 
en/of aanbod ingevuld 
waren in dit plan, zullen 
deze overschreven worden.  

 

  

 
Je komt terug in het 
overzicht, als de 
doelen/aanbod succesvol 
gekopieerd zijn, zie je 
bovenin een melding.  
 
Let op: Als je vervolgens 
de doelen/aanbod van 1 
plan aanpas, zullen deze 
in het gekopieerde plan 
niet automatisch 
bijgewerkt worden. 
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5. Toelichting bij het beschrijven van het groepsaanbod voor de 

peuter- en kleutergroepen 

 

Kinderopvang (voorschool, peuterschool) en scholen moeten kinderen aanbod bieden waarmee 

kinderen de kans krijgen de SLO-doelen voor de groepen (begin) 1 en (eind) 2 te halen. Bij het 

samenstellen van een beredeneerd aanbod zijn de SLO-doelen uitgangspunt, samen met de 

ontwikkeling en de ontwikkelbehoeften van het kind.   

Ideaal zou zijn dat in alle veertig schoolweken een zo breed mogelijk aanbod geboden wordt voor 

alle kinderen, zodat zij iedere dag opnieuw de gestelde tussendoelen kunnen oefenen. In het ideale 

plaatje krijgt ieder kind dát aangeboden wat past bij zijn/haar ontwikkeling op een wijze die past 

bij de ontwikkelbehoefte. Omdat er heel veel doelen zijn én in iedere klas veel verschillen in 

ontwikkeling en behoeften, lijkt dit haast een onmogelijke opgave.   

Pedagogisch medewerkers en leraren van de groepen 1 en 2 realiseren bewust en onbewust een 

groot aantal (SLO-)doelen door het aanbieden van routines, middels de rijke leeromgeving (hoeken, 

wanden en ontwikkelingsmateriaal binnen en buiten) en door middel van steeds terugkerende 

activiteiten in ieder project/thema. Dit alles op een voor het onderwijs aan jonge kinderen zo 

kenmerkende wijze. 

 

5.1 Doelen in het groepsaanbod 

Alle (SLO-)doelen zijn gekoppeld aan de ontwikkelingslijnen (KIJK!) en passend bij een 

ontwikkelingsleeftijd. Doelen zijn per jaar geformuleerd. In de doelen is een opbouw terug te zien: 

waar bij de jongsten staat dat het doel is ‘tellen tot 6’ wordt dat in latere jaren ‘tellen tot 12’ of 

‘tellen tot 20’. Een activiteit of routine is (meestal) niet op het ene doel (tellen tot 6) gericht maar 

omvat dan ook de doelen tellen tot 12 of tot 20.  

 

PM en leraren kunnen kinderen stimuleren om aan de doelen te werken door gebruik te maken van 

routines, door middel van een rijke (leer)omgeving, door middel van steeds terugkerende 

activiteiten. Doelen kunnen worden aangeboden in meerdere rubrieken tegelijk. Hoe vaker een doel 

wordt aangeboden en hoe meer verdeeld over de rubrieken, hoe groter de kans dat het aansluit bij 

ontwikkelbehoeften van kinderen.  

 

5.2 De rubrieken 

Routines 

Routines zijn dagelijks/wekelijks terugkerende activiteiten die door de PM /leerkracht worden 

aangeboden. Denk aan activiteiten aan het begin van de dag: hand geven en welkom heten bij 

binnenkomst, bespreken van de kalender, de dagen van de week, het weer, tellen van de kinderen 

die aanwezig zijn, het liedje zingen bij het naar buiten gaan, de wijze waarop jassen worden 

gehaald, in de rij, enzovoort.  

 

Omgeving 

Met ‘omgeving’ bedoelen we zowel de binnen- als buitenomgeving, ontwikkelingsmaterialen, 

hoeken en wanden. Denk aan kansen voor kinderen om autonoom en vrij aan de slag te gaan. 
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Bijvoorbeeld buiten over een balk lopen, hinkelen op de gekleurde tegels, bouwen met het 

bouwmateriaal, tekenen en construeren in het atelier, hanteren van sluitingen met de 

verkleedkleren, enzovoort.  

 

Terugkerende activiteiten  

Met terugkerende activiteiten bedoelen we activiteiten die in ieder thema steeds opnieuw, 

standaard worden ingepland. Bijvoorbeeld het aanleren van een versje of liedje, het aanbieden van 

prentenboeken, enzovoort.  

 

 Bij elk doel vraagt de pedagogisch medewerker/leraar zich af:  

Zit dit doel in mijn aanbod? Krijgen kinderen veertig weken in een schooljaar de kans om dit 

doel te ontwikkelen?   

 Zo ja: hoe dan? In welke rubriek(en)? De PM/leraar beschrijft op welke manier het doel wordt 

aangeboden. Ze omschrijft dat indien aan de orde in de verschillende rubrieken, voorzien van 

concrete voorbeelden.  

 

Doelen die door middel van Routines, Omgeving en Terugkerende activiteiten aangeboden 

worden vragen geen of minder extra aandacht. PM/leraren zorgen ervoor dat zij uitvoeren wat 

ze hebben genoteerd. Het is noodzakelijk (kwaliteitsbeleid) om dat in ieder geval één keer per 

jaar met elkaar te checken: ‘Doe ik dit nog steeds?’ 

Streef ernaar dat op deze manier minimaal 80 tot 85% van de doelen wordt aangeboden. 

      

5.3 Resterende doelen – specifiek aan te bieden doelen 

Dan is er een relatief klein aantal doelen (streef naar zeker niet meer doelen dan 20%) dat niet aan 

bod komt in eerdergenoemde rubrieken. Als je deze doelen dan niet specifiek aanbiedt, komen 

kinderen te kort. Vaak betreft het ‘lastigere’ doelen, die minder makkelijk een plek te geven zijn in 

een routine of activiteit, en die instructie vereisen. Ze hebben het nodig om specifiek aangeboden 

te worden.  
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