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Een observatielijst voor peuters met spraak- en taalproblemen

De PION-observatielijst is een evidence-based observatielijst voor peuters met spraak- en taalproblemen en bij
uitbreiding ook jonge kinderen met een mentale beperking. Ze laat toe de volledige ontwikkeling van deze kinderen
gestructureerd te observeren en in kaart te brengen. Dit vanuit de visie dat het taalvermogen van een kind ook van
invloed is op:




de sociale ontwikkeling;
de emotionele ontwikkeling;
de ontwikkeling van de voorschoolse vaardigheden.

Deze lijst kwam tot stand door literatuuronderzoek en het bestuderen van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten en bestaande peutervolgsystemen. Daarenboven werd er ook gebruik gemaakt van de praktijkervaring van
kleuterleidsters.
In het eerste hoofdstuk beschrijven de auteurs het waarom en het ontstaan van hun instrument. In het tweede
hoofdstuk gaan ze dieper in op ontwikkeling van kinderen. Naast de verschillende ontwikkelingsgebieden staan ze hier
ook kort stil bij:






de basiskenmerken die iets zeggen over het welbevinden van een kind en de basis vormen voor een evenwichtige ontwikkeling zoals:
o vrij zijn van emotionele belemmeringen;
o nieuwsgierig en ondernemend zijn;
o zelfvertrouwen hebben;
o communicatie en contactname;
de betrokkenheid van een kind die zorgt voor het bevorderen van de ontwikkeling, zoals die zich uit in:
o concentratie en persistentie;
o energie en reactietijd;
o creativiteit;
o nauwkeurigheid;
o overgefocust zijn;
mogelijke risicofactoren zoals:
o impulsiviteit;
o passiviteit;
o geringe selectieve aandacht;
o geringe wendbaarheid;
o grote vermoeibaarheid.

Het hoeft geen betoog dat al deze factoren in de observatielijst terug te vinden zijn.
Hierna volgen er drie technische hoofdstukken. De auteurs beschrijven de constructie van de observatielijst en bespreken de psychometrische kenmerken van deze observatielijst, namelijk de validiteit en de betrouwbaarheid. Het
zesde en laatste hoofdstuk is de handleiding.
In bijlage vind je een voorbeeld van de observatielijst zoals je die op http://www.uitgeverijacco.be/pion gratis van het
Internet kunt halen.
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