
Instrument voor: observeren, 
signaleren en handelen

- Basis observatieformulier voor alle kinderen tussen 2-4 jaar
-  Uitgebreide observatieformulieren voor spraak-taal, gedrag,  

spel, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Ontwikkelingslijsten
- Handelingsgerichte adviezen
- Kan naast ieder VVE programma gebruikt worden

Ook 

digitaal 

verkrijgbaar!



Vroeg signaleren
Pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en gastouders hebben een 
belangrijke rol in het signaleren van problemen in 
de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek 
en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het is 
soms lastig te bepalen of een kind zich nog binnen 
de ‘normale ontwikkelingslijnen’ ontwikkelt.  
Hoe eerder er wordt gesignaleerd en de juiste 
interventie kan worden ingezet, hoe groter de kans 
is dat de achterstand wordt beperkt of ingelopen.  

Observatie-instrument
Peuterpraat Focus is een observatiemiddel dat 
naast ieder (VVE)programma kan worden gebruikt. 
Het is gericht op observeren, signaleren en 
handelen. Peuterpraat Focus bestaat uit 
observatieformulieren gericht op verschillende 
ontwikkelings gebieden en adviezen gekoppeld aan 
de geobserveerde punten. Het is bedoeld voor 
pedagogisch medewerkers werkzaam op 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voor 
gastouders.

Doel
-  in kaart brengen van de ontwikkeling op 

verschillende ontwikkelingsgebieden van 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar

-  vroegtijdig signaleren van problemen in  
de ontwikkeling

-  mogelijke verklaringen/oorzaken van 
verschillende signalen herkennen

-  adviezen voor pedagogisch medewerkers  
gericht op het handelen

Inhoud
Peuterpraat Focus bestaat uit een doos met  
6 boeken. 
Handleiding, met o.a. basis observatie formulier, 
stappenplan en kenmerkenlijst 
ontwikkelingsvoorsprong en -achterstand
1.  Spraak/taal, observeren, signaleren en handelen
2. Spel, observeren, signaleren en handelen
3. Gedrag, observeren, signaleren en handelen
4.  Sociaal-emotioneel, observeren, signaleren en 

handelen
5. Motoriek, observeren, signaleren en handelen
CD met alle uitgebreide observatie formulieren 

Elk deel bevat een uitgebreid observatieformulier 
en hulpkaternen met adviezen. In de hulpkaternen 
worden alle items van het uitgebreide observatie-
formulier toegelicht. Een mogelijke oorzaak van 
het signaal, een uitleg en een advies gericht op het 
handelen van de pedagogisch medewerker komt 
aan bod. 

Wat levert het op?
Peuterpraat Focus levert een bijdrage aan het 
vroegtijdig signaleren van eventuele ontwikkelings-
achterstanden bij jonge kinderen. Het helpt 
pedagogisch medewerkers om hun handelen af te 
stemmen op de ontwikkelingsbehoefte van een kind 
en geeft handvatten voor adviezen aan ouders.

Peuterpraat Focus ook digitaal!
Peuterpraat Focus is ook digitaal 
verkrijgbaar, geleverd op USB-stick. Alle 
observatie formulieren kunnen digitaal 
worden ingevuld, waarbij er een koppeling 
is naar alle uitgebreide observatie 
formulieren en de hulpkaternen. Hierdoor is 
het gebruik erg eenvoudig en praktisch. De 
formulieren kunnen worden bewaard en 
gemaild worden naar de basisschool. 
Prettig voor de doorgaande lijn! 

Kosten
Het totale pakket Peuterpraat Focus kost 
€270,00 (inclusief digitale versie), €195 
exclusief digitale versie. De digitale versie is 
niet los verkrijgbaar. Te bestellen via:  
www.peuter-praat.nl of telefonisch:  
071-5727859 bij de projectgroep Peuterpraat.


