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Kijkwijzer 

Observatie en reflectie bij het 

instaptraject 

  

Deze kijkwijzer werd ontwikkeld in functie van de proeftuin “Samen door de schoolpoort”. 

Deze proeftuin kadert in de AMIF-oproep (369) met betrekking tot kwalitatieve kleuterparticipatie 

via ouderbetrokkenheid (2017-2018).  

De Gentse proeftuin wordt gecoördineerd door het Onderwijscentrum Gent – Stad Gent, het 

Inloopteam Kind en Preventie- Gent is een projectpartner. 

Meer weten? Lia.Blaton@stad.gent  

  

mailto:Lia.Blaton@stad.gent
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Kijkwijzer 

Observatie en reflectie bij het instaptraject 

Inleiding 

Deze kijkwijzer werd ontwikkeld in het kader van de Gentse proeftuin “Samen door de schoolpoort -  

Kleuterparticipatie verhogen d.m.v. ouderbetrokkenheid” en sluit aan bij een draaiboek, dat 

eveneens door de proeftuin werd uitgewerkt.  

De kijkwijzer is een reflectie- en observatietool om scholen te ondersteunen in het optimaliseren van 

hun instaptraject. Samen met kleuterleid(st)ers  van verschillende scholen uit onze proeftuin werd 

deze getest en verfijnd. 

Wat is een instaptraject? 

Met instaptraject bedoelen we alle fasen vanaf het moment dat een kind ingeschreven is op school. 

Het gaat over het intakegesprek, het informeren en contacteren van ouders over wenmoment, het 

wen- en instapmoment zelf en het terugblikken erop.  

Doel van het instaptraject: 

 Het welbevinden van kinderen en ouders verhogen, zodat het kind zich emotioneel veilig 

voelt. 

 Elkaar leren kennen en elkaar wederzijds informeren en adviseren over de aanpak van het 

kind zodat je goed kan inspelen op het kind en zijn behoeften. 

 Het wederzijds begrip en de waardering tussen school en ouders versterken en zo komen tot 

goede afspraken en afstemming. 

 Zorgen voor verschillende momenten en vormen van contact tussen school en ouders. 

Waarom een kijkwijzer voor het instaptraject? 

Het instaptraject heeft als doel het welbevinden van kinderen en ouders te verhogen, zodat het kind 

zich emotioneel veilig voelt. Dit door elkaar te leren kennen en elkaar wederzijds te informeren en te 

adviseren over de aanpak van het kind. Zo kan je als leerkracht goed inspelen op het kind en zijn 

behoeften. Het wederzijds begrip en de waardering tussen school en ouders worden versterkt. Zo 

kan je komen tot goede afspraken en afstemming met elkaar. De eerste contacten met ouders zijn 

bepalend voor de verdere samenwerking. Het is belangrijk om na te denken over hoe je als 

school/leerkracht dit traject vorm geeft en waarom je bepaalde zaken doet of niet doet. Om dit 

proces te ondersteunen en vorm te geven ontwikkelden we het draaiboek en de kijkwijzer. 

Doel van de kijkwijzer: 

 De kijkwijzer heeft als doel stil te staan, te reflecteren  de manier waarop het instaptraject 

georganiseerd wordt, zowel inhoudelijk als praktisch. 

 Op basis van deze reflectie kan je het  instaptraject aanpassen: inhoudelijk verdiepen of 

uitbreiden, om zo het  welbevinden van kinderen, ouders én leerkrachten te verhogen. 

 Het werken met deze kijkwijzer kan gebruikt worden als input om het draaiboek schooleigen 

te maken. 
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Kijkwijzer 

Observatie en reflectie bij het instaptraject 

Gebruik van de kijkwijzer: 

 De kijkwijzer is op te vatten als een gedetailleerde leidraad om na te denken over 

verschillende aspecten van de voorbereiding én opzet van wen- en instapmomenten. 

 Het is belangrijk als schoolteam bewust na te denken over wen- en instapmomenten, en 

keuzes te maken. 

 We ontwikkelden naast de kijkwijzer ook een draaiboek. Dit draaiboek kan je als school 

benutten als start, maar het is belangrijk om het schooleigen te maken.   

 Aan te raden is om vooraleer het draaiboek schooleigen te maken, de kijkwijzer erbij te 

nemen en een observatie en reflectie uit te voeren van het bestaande instaptraject. Vergeet 

hierbij ook de stem van de ouders niet. Op basis daarvan kan er bijgestuurd worden en een 

draaiboek opgesteld worden. 

 De kijkwijzer start met een aantal reflectievragen ter voorbereiding van het instaptraject. 

 Voor het wenmoment en het instapmoment  werd er een observatieschema ontwikkeld 

waarin alle aspecten aan bod komen. 

 Na de observaties van het wenmoment en instapmoment is het de bedoeling om de leer-

kracht te bevragen a.d.h.v. de reflectievragen.  

 Ook de stem van de ouders is belangrijk , probeer ook de aanwezige ouders te bevragen over 

hun ervaring d.m.v. reflectievragen. Dit is niet evident op het moment zelf, we raden aan om 

met de ouders  een afspraak te maken na het instapmoment , zodat er indien nodig ook een 

tolk voorzien kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot:  Deze kijkwijzer is geïnspireerd op ZIKO: Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid 

van kinderen (CEGO ). Het helpt te zien wat goed loopt, maar ook waar kansen liggen om de aanpak te 

verbeteren. ZiKo-Vo helpt een kinderbegeleider om elk kind goed op te volgen en de aanpak af te 

stemmen op wat het kind voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Het ZiKo-VO werkmateriaal voor 

kinderbegeleiders kan je bestellen bij CEGO. ZiKo-Vo werd door hen ontwikkeld, in opdracht van Kind en 

Gezin. 
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Kijkwijzer 

Observatie en reflectie bij het instaptraject 

 

Observator _______________ Observatie klas ______________ Datum observatie _______________  

 

• 

VOORBEREIDING VAN HET INSTAPTRAJECT 

• 

 

Reflectievragen (gebaseerd op acties uit het draaiboek ter voorbereiding) 

 We informeren het gezin over het recht op wennen, het doel ervan en de wijze waarop dit 

wennen verloopt op school. 

- Weet je als school/directie/leerkracht wat het doel is van het wenmoment? (i.f.v. het 

kind, de ouders, de leerkracht) 

- Hoe vul jij nu als school een wenmoment in? 

- Welke rol hebben de ouders in een wenmoment? 

- Wanneer laat je het wenmoment doorgaan? Is dit een vast tijdstip of op vraag van 

ouders? 

- Wie is welkom? (broer/zussen, ouders/grootouders, andere…) 

 

 Ouders krijgen een uitnodiging voor het wenmoment. 

- Hoe maak je de uitnodiging op (pictogrammen, tekst, andere talen…)? 

- Hoe wordt de uitnodiging aan de ouders bezorgd? 

- Wat wordt hierin vermeld?  

 

 Ouders worden telefonisch gecontacteerd in verband met het wen– en instapmoment. 

- We gaan op huisbezoek/stoepbezoek bij de nieuwe ouders. 

- In welke taal wordt dit gesprek gevoerd? 

- Kies je voor zowel een telefonisch contact als een huisbezoek? Waarop is je keuze 

gebaseerd? 

 

 We plannen een (aantal) moment(en) waarop het kind en zijn gezin kunnen komen wennen. 

Zie verder voor observatie en reflectie van deze momenten. 

 Warme overdracht 

- Wordt de buitenschoolse opvang betrokken bij het instaptraject? 

- Is er een samenwerking met kinderdagverblijven/onthaalouders? 

- Zijn er andere samenwerkingsverbanden om informatie i.v.m. het gezin/het kind te 

delen?  (Inloopteam, Kind & Gezin, OCMW, Brede School…) 
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• 

HET WEN-& INSTAPMOMENT 

• 

 

SITUATIESCHETS ONTVANGSTMOMENT WENNEN: datum _______________________ 

Aantal opvoedingspersonen 
- Mama’s: ………………… 
- Papa’s: ………………… 
- Andere: …………………  

 
Aantal kinderen in de klas: ………………… 
 
Aantal kindjes die komen wennen: ………………… 

Aanwezige medewerkers + naam 
 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ……………… 

 

SITUATIESCHETS ONTVANGSTMOMENT INSTAP: datum _________________________ 

Aantal opvoedingspersonen 
- Mama’s: ………………… 
- Papa’s: ………………… 
- Andere: ………………… 

 
Aantal kinderen in de klas: ………………… 
 
Aantal nieuwe instappers: ………………… 

Aanwezige medewerkers + naam:  
 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

 

HET ONTVANGSTMOMENT (1) Wenmoment Instapmoment 

Wie vangt de ouders op 
aan de schoolpoort? 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

Wie begeleidt de ouders 
naar de ontvangstruimte/ 
klas(sen)? 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 
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Reflectievragen HET ONTVANGSTMOMENT (1) 

- Wie geeft de informatie rond instappende kinderen door aan de leerkrachten? Welke informatie is dit? 
- Wist je op voorhand wie er aanwezig ging zijn? (ouders, grootouders, kinderen, broer/zussen,…) 
- Waren deze mensen effectief aanwezig? 
- Werd er vertaald? Zo ja, door wie? (tolk, vertrouwenspersoon van de ouders…) Was er nood aan 

vertaling? 
- Hoe ga je de ouders informeren die niet aanwezig (kunnen) zijn op het wenmoment? 

 

 

HET ONTVANGSTMOMENT (2) Wenmoment Instapmoment 

Waar vindt het 
ontvangstmoment plaats? 

 Aparte ruimte: …………… 
 Klaslokaal 
 Andere: ………………… 

 Aparte ruimte: …………… 
 Klaslokaal 
 Andere: ………………… 

Wie spreekt aan? 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

Wie wordt aangesproken? 
 Kind 
 Ouders  
 Andere: ………………… 

 Kind 
 Ouders  
 Andere: ………………… 

Welke medewerkers die in 
contact komen met het kind en 
de opvoedpartners worden 
voorgesteld? 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

Worden de ouders aan elkaar 
voorgesteld? 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Hoe wordt het lokaal 
voorbereid? 
Wat is het aanbod? 

 Inrichting 
(ouders zitten/staan aan 
tafels, stoelen, zetel…) 

 Foto’s 
 Film (dagverloop/andere) 
 Koffie/thee/water 
 Klasboek 
 Speelgoed 

(indien niet in de klas) 
 Boekjes 
 Andere: ………………… 

 Inrichting 
(ouders zitten/staan aan 
tafels, stoelen, zetel…) 

 Foto’s 
 Film (dagverloop/andere) 
 Koffie/thee/water 
 Klasboek 
 Speelgoed 

(indien niet in de klas) 
 Boekjes 
 Andere: ………………… 
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Toelichtingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HET ONTVANGSTMOMENT (3) Wenmoment Instapmoment 

Welke informatie wordt hier 
gegeven? 

 De werking van de klas 
(hoekwerking-kring-doel 
van de kleuterklas…) 

 Hoe ziet een dag in de klas 
eruit? (dagstructuur) 

 Zorg in de klas (slapen, 
verzorging, troosten, 
zelfredzaamheid…) 

 Leren in de klas 
 Verwachtingen van de 

school naar de ouders 
(regels, afspraken…) 

 

Toelichtingen 
 
 

 

Welke middelen worden 
gebruikt voor informatie-
overdracht? 

 Papier 
(brochure, A4, brief, folder) 

 Film 
 Mondeling 
 Andere: ………………… 

 

Wordt het verloop en het doel 
van het wennen geduid? 

 Ja 
 Neen 

 

Wordt er geduid wat er 
verwacht wordt van de ouders 
tijdens het wen-/instapmoment? 

 Ja 
○  Samen met het kindje in een 
hoek spelen 
○  Deelnemen aan de 
klasactiviteit 
○  Vragen stellen aan de 
leerkrachten 
○  Rondkijken 
○  Praten met andere ouders 
○  ………………… 

  
 Neen 

 Ja 
○ Samen met het kindje in een 
hoek spelen 
○ Deelnemen aan de 
klasactiviteit 
○ Vragen stellen aan de 
leerkrachten 
○ Rondkijken 
○ Praten met andere ouders 
○ Afscheidsmoment ’s ochtends 
○ ………………… 
 Neen 
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Indien het ontvangstmoment in 
een andere ontvangstruimte is, 
wie begeleidt de ouders mee 
naar de klas? 

 Leerkracht 
 Zorgleerkracht 
 Zorgcoördinator 
 Directie 
 Beleidsmedewerker 
 Brugfiguur 
 Andere: ………………… 

 

 

Reflectievragen HET ONTVANGSMOMENT (2) + (3) 
- Heb je alle informatie die je wou meegeven kunnen brengen/duiden? 
- Is er informatie die je bent vergeten meegeven? Hoe kan je er voor zorgen dat je dit een volgende keer niet 

vergeet? 
- Wat vond je aangenaam aan dit ontvangstmoment (wat neem je dus zeker mee)? 
- Wat vond je moeilijk aan dit ontvangstmoment (hoe kan je dit in de toekomst aanpakken)? 
- Hoe pols je naar de belevingen van ouders/kinderen tijdens dit ontvangstmoment? 
- Hoe verliepen de contacten met de ouders? Heb je iedereen individueel kunnen aanspreken? Was dit je 

opzet?  Voelde je taal- of andere barrières? Hoe ben je hiermee omgegaan? 

 

HET WENMOMENT IN DE KLAS  

Worden de ouders actief betrokken bij wat er 
gedurende het wenmoment gebeurt? 

 Ja 
 Neen 

Worden de ouders uitgenodigd om de klas te 
ontdekken samen met hun kind? Of, om deel te 
nemen aan de klasactiviteit? 

 Ja 
 Neen 

Kunnen de ouders informatie meegeven over 
hun kind, thuissituatie of opvoedingsstijl tijdens 
het wenmoment? 

 Ja 
 Neen 
 Op een ander tijdstip? ………………… 

Hoe gebeurt deze informatie-overdracht? 
(verwachtingen van de ouders => school) 

 Mondeling 
 Gepland gesprek 
 ‘Kindpaspoort’ 
 Leidraad  
 Andere: ………………… 

 

Reflectievragen HET WENMOMENT IN DE KLAS 

- Heb je aan elke ouder individueel informatie bevraagd omtrent zijn/haar kind? 
- Indien ja: Volstaat deze informatie? Wat neem je hiervan mee? 
- Indien neen: Wat maakt dat je niet alle ouders hebt gehoord? (taal, assertiviteit, tijdspanne…) 
- Heb je het gevoel dat (alle) ouders voldoende informatie over hun kind hebben kunnen delen met jou? 

Hoe kom je dit te weten? 
- Denk je dat 1 wenmoment volstaat? Vind je het nodig meerdere info-/wenmomenten aan te bieden? 

Zijn er extra momenten die als wenmoment zouden kunnen dienen (feesten, andere activiteiten waarop 
je nieuwe kindjes met hun ouders uitnodigt)? 

- Bestaan er reeds zulke momenten waarop nieuwe ouders alvorens de instap kunnen aansluiten? 
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HET INSTAPMOMENT IN DE KLAS  

Worden de ouders actief betrokken bij wat er 
gedurende het instapmoment gebeurt? 
Indien ja, hoe gebeurt dit? 

 Ja 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 Neen 

Worden de ouders uitgenodigd om de klas te 
ontdekken samen met hun kind? 

 Ja 
 Neen 

Gebeurt er informatie overdracht in functie van 
het kind? (eten, slapen, volle dag, halve dag, hoe 
is je kindje vandaag?…) 

 Ja 
 Neen 
 Hoe? (mondeling, schriftelijk, andere: …………………) 

Mogen kinderen iets meebrengen wat troost biedt? 
(knuffel/tuutje/speelgoed/muziek/doekje/…) 

 Ja 
 Neen 

  

AFSLUITING Wenmoment Instapmoment 

Rondleiding door de school? 
 Ja 
 Neen 
 Op een ander moment: …………… 

 

Wordt van elke ouder individueel 
afscheid genomen? 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Wordt van elk kind individueel 
afscheid genomen? 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Is er ruimte voor vragen of een 
individueel gesprek 
(eventueel een afspraak plannen)? 
Is dit duidelijk voor de ouders? 
Expliciet benoemd? 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Worden er contactgegevens 
uitgewisseld? Wordt er bevraagd 
of iedereen de nodige gegevens 
heeft? (brugfiguur, school 
algemeen, directie, leerkracht) 

 Ja 
 Neen 
 Hoe? ………………… 

 Ja 
 Neen 
 Hoe? ………………… 

Worden er afspraken gemaakt 
voor het instapmoment? 

 Ja  
 Neen 
 Welke? ………………… 
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Reflectievragen HET INSTAPMOMENT IN DE KLAS + AFSLUITING 
 
- Hoe gebeurt de informatieoverdracht voor kinderen waarvan je de ouders niet gezien hebt? 
- Heb je de indruk dat andere teamleden interesse tonen in dit instaptraject? Wordt hierover met elkaar 

gepraat?  
- Hoe ervaar je de samenwerking/ondersteuning van andere teamleden? (bijv. leerkrachten andere 

kleuterklassen…) 
- Is het moment verlopen zoals je gepland had? Volg je een draaiboek of andere leidraad? 
- Wat wil je na het beleven van zowel het wen- als het instapmoment behouden? 
- Wat wil je na het beleven van zowel het wen- als het instapmoment verbannen? 
- Wat wil je na het beleven van zowel het wen- als het instapmoment toevoegen/veranderen? 

 

 

• 

ONDER DE LOEP: 

FYSIEKE INKLEDING/CREËREN VAN EEN WELKOMSTGEVOEL 

• 

! Belangrijk: onderstaande punten zijn geen voorwaarden, eerder een checklist 

FYSIEKE INKLEDING/WELKOMSTGEVOEL Wenmoment Instapmoment 

Als er zitplaatsen/staplaatsen voorzien 
zijn, zijn er voldoende voor 
alle aanwezige opvoedpartners. 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Er hangen naamkaartjes en/of foto’s, 
aan de kapstokken van de kinderen? 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Er is een persoonlijk bakje in de klas 
voor de nieuwelingen? 

 Ja 
 Neen 
 Andere: ………………… 

 Ja 
 Neen 
 Andere: ………………… 

De reeds aanwezige kinderen zijn 
voorbereid op het wenmoment en de 
komst van het nieuw kindje en zijn/haar 
ouders. 

 Ja 
 Neen 
 Hoe? ………………… 

 

De reeds aanwezige kinderen worden 
betrokken tijdens het wenmoment? 

 Ja 
 Neen 
 Hoe? ………………… 

 

De hoeken/het spelmateriaal zijn 
aangeduid met foto’s/picto’s? 

 Ja 
 Neen 
 Andere: ………………… 

 Ja 
 Neen 
 Andere: ………………… 

De aanduiding in de hoeken zorgt ervoor 
dat zowel de ouders als de kinderen 
weten wat mag? 

 Ja 
 Neen 
 Andere: ………………… 

 Ja 
 Neen 
 Andere: ………………… 

De hoeken nodigen uit tot interactie? 
 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 
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De sfeer is ontspannen/gezellig? 
 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Je neemt de tijd om met elke ouder even 
te praten, met aandacht voor het kind. 
Zo ontstaat er een vertrouwelijke 
omgang, waardoor het kind zich 
geborgen voelt. 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Een kind kan in zijn/haar tempo 
ontdooien en zijn plekje vinden. 

 Ja 
 Neen 

 Ja 
 Neen 

Zijn er herkenbare voorwerpen of 
andere items in de klas om de 
verschillende culturen, tradities te 
duiden? 

 Ja 
 Neen 
 Welke? ………………… 

 Ja 
 Neen 
 Welke? ………………… 

Indien neen op voorgaande vraag, wordt 
hiernaar gevraagd bij de ouders? 

 Ja  
 Neen 

 Ja 
 Neen 

 

• 

NA HET INSTAPMOMENT 

• 

NA HET INSTAPMOMENT  

Maak je een afspraak met de ouders voor een 
opvolggesprek? 

 Ja 
 Neen 
 Wanneer? ………………… 

Contacteer je ouders gedurende de week om te 
laten weten hoe hun kindje het stelt? 

 Ja 
 Neen 
 Hoe? (informeel, telefonisch, foto’s…) 

………………… 

Is er tijd om bij het afhalen met de ouders te 
praten over de dag van hun kind? 

 Ja 
 Neen 
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• 

HET OUDERGESPREK 

• 

 

Reflectievragen voor een oudergesprek 

VOORAFGAAND AAN HET WENMOMENT 

- Welke informatie heb je gekregen voorafgaand aan het wenmoment? 

- Is dit de informatie die je verwachtte te horen? 

- Hoe is deze informatie tot bij jullie gekomen? 

- Had je nood aan een tolk? 

- Vond je dit voldoende/efficiënt? 

- Zijn zowel jij als je partner aangesproken/uitgenodigd? 

 

HET WENMOMENT 

- Weet je waarom je bent komen wennen met je kind? 

- Is het moment verlopen zoals je verwacht had? 

- Voelde je je op je gemak? Wat zorgde hiervoor? 

- Voelde je je welkom? Wat zorgde hiervoor? 

- Vond je dit moment zinvol? 

 

- Welke vragen had je? Zijn deze vragen beantwoord? 

- Waren er zaken onduidelijk? 

- Wat vond je fijn om te horen? 

 

- Was het wenmoment gepland op een geschikt moment/tijdstip? 

- Wil je als ouder mee inspraak hebben over hoe een wenmoment verloopt? 

 

- Vind je het leuk om andere ouders te leren kennen tijdens het wenmoment? Waarom? 

 

NA HET WENMOMENT 

- Had je na het wenmoment voldoende informatie in functie van het instapmoment? 

- Had je over het algemeen voldoende informatie? Zo neen, wat had je graag nog geweten? 

- Heb je nu nog vragen? Weet je bij wie je hiervoor terecht kan? 

 

- Heb je nu zicht op hoe een schooldag voor je kindje eruit zal zien? Vind je dit belangrijk? 

- Weet je nu wie welke taken opneemt voor je kindje/je gezin? (zorgjuf, juf, directie, brugfiguur…) 

 

JE KIND 

- Hoe heeft je kind het wenmoment beleefd? 

- Denk je dat zo een wenmoment een verschil maakt voor je kind? 

- Volstaat, volgens jou, één wenmoment voor jouw kind? 


