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Overdracht in kinderopvang en onderwijs  
Bij het woord overdracht kun je denken aan de informatie over een kind die van belang is om te delen 
met betrokkenen. Dat kunnen overdrachten zijn tussen de pedagogisch medewerker en ouders, 
tussen ouders en de leerkracht, en tussen opvang en onderwijs. Bij alle overdrachten is het van 
belang vooraf na te denken met welk doel en op welke manier die plaats dienen te vinden. Hier 
omschrijven we de verschillende uitgangspunten en mogelijkheden.  
  
1. Overdracht kinderopvang en ouders  
De tevredenheid van ouders en de kwaliteit van de opvang bepalen voor een groot deel het 
bestaansrecht ervan. Dat vraagt om meer klantgerichtheid. Daarnaast goede communicatie tussen 
ouders en opvang bij overdrachtsmomenten voor meer inzichten in de behoeften en wensen van 
kinderen en ouders. Maar waar leg je de focus op als pedagogisch medewerker? Het is een streven 
om in goed contact te zijn met ouders en dat die contactmomenten ertoe doen. Overdrachten vinden 
plaats bij haal- en brengmomenten, op ouderavonden, bij overgangsgesprekken en tijdens 
observatiegesprekken, al dan niet met de IB’er. De overdrachten zijn veelal gericht op het overdragen 
van alledaagse activiteiten, die gekoppeld zijn aan het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. 
Vanuit het Pedagogisch kader van Singer en Kleerekoper (2009) zijn deze inhouden van belang:  

• Gedrag (concrete gedragingen omschrijven, sociaal gedrag, emotionele uitingen en veiligheid 
en welbevinden)  
• Lichamelijke verzorging (gezondheid en fysieke veiligheid, verzorging)  
• Slapen (slaapduur, tijdstip van slaapjes, verloop van slaapmomenten, handelen van de 
leidster)  
• Voeding (hoeveelheid en hetgeen er gegeten en gedronken is, gedrag van kind tijdens 
voedingsmomenten)  
• Spel/activiteiten (welke activiteiten, reactie op die activiteiten, bijdrage aan de ontwikkeling, 
samenspel met andere kinderen, wat gaat er goed, waarmee moeite)  
• Pedagogisch handelen (waarden en normen, manier van ontwikkelingsstimulering).  

Naast het pedagogisch handelen is uitleg en koppeling naar het pedagogisch beleid van de opvang of 
integrale voorziening van belang. Met het opvoedingspartnerschap kunnen manieren van 
ontwikkelingsstimulering en afstemming over waarden en normen worden uitgewisseld.   

  
2. Overdracht tussen onderwijs en ouders  
Voor ouders is het even wennen wanneer hun kind naar school gaat, mede doordat ook de intensiteit 
en frequentie van informatieoverdracht verandert. Zij zijn vanuit de opvang gewend om dagelijks 
informatie over te dragen, wat op school niet het geval is. Voor bijzonderheden kunnen ouders altijd 
terecht bij de leerkracht en brengen leerkrachten hen op de hoogte van bijzonderheden over de 
ontwikkeling van hun kind. De IB’er stimuleert pedagogisch medewerkers en leerkrachten om ouders 
te voorzien van de juiste informatie. Zeker wanneer er sprake is van zorg over de ontwikkeling en/of 
thuissituatie dient het vertrouwen en de band tussen medewerker en ouder optimaal te zijn. Frequent 
communiceren over concrete signalen en gedragingen vanuit het belang van het kind zonder 
oordelen, is een vereiste. Maar wat is de ‘juiste informatie’? Wat dient in ieder geval overgedragen te 
worden?   
Om een goede doorstart te maken van opvang naar onderwijs, of vanuit de thuissituatie naar 
onderwijs, zijn deze vragen van belang om te inventariseren bij ouders:  

• Hoe is het welbevinden van het kind?  
• Wat is het karakter van het kind?  
• Hoe gaat het kind om met afscheid van ouders?  
• Hoe is de omgang met andere kinderen?  
• Hoe is de zelfstandigheid van het kind wat betreft jas aandoen, aan- en uitkleden, schoenen 
aandoen? Kan het kind zelfstandig naar het toilet?  
• Zijn er bij het kind bijzonderheden op het gebied van de algemene ontwikkeling (belangstelling 
voor dingen om het kind heen, de aandacht voor taakjes, nieuwe dingen leren)?  
• Zijn er bijzonderheden bij de spraak/taalontwikkeling en motoriek? Komen leesproblemen 
en/of dyslexie voor in de familie?  
• Zijn er adviezen vanuit het consultatiebureau bekend?  
• Zijn er bijzonderheden vanuit de voorschoolse periode die van belang zijn om te weten?  



• Zijn er gezondheidsproblemen of andere zorgen die een rol spelen bij de ontwikkeling?  
• Welke wijze van opvoeden of ondersteunen is helpend voor het kind?  
 

Je kunt de reguliere intakeformulieren gebruiken, maar vaak is aanvullende informatie voor het 
handelen in de klas van belang. De leerkracht voert de reguliere intakegesprekken met 
ouders. Als intern begeleider doe je dit wanneer er mogelijk sprake is van extra ondersteuning. Spreek 
met collega’s binnen de integrale voorziening goed af welke route er gewenst is van aanmelding tot 
intake. Het is voor ouders van belang om te weten wanneer de IB’er betrokken zal zijn bij de instroom 
van het kind in het onderwijs, dus dat dient aan de voorkant helder te worden gecommuniceerd.   
  
3. Overdracht tussen kinderopvang en onderwijs  
Als de ouders van een 3-jarige peuter de keuze hebben gemaakt om zich aan te melden op de 
basisschool in een integrale voorziening, geeft school een seintje aan de opvang van de aanmelding 
c.q. inschrijving. In veel gevallen is de opvang al op de hoogte van de keuze van ouders en 
zijn deze op de hoogte gesteld van de manier waarop de overdracht vorm krijgt. Naast dat school en 
opvang informatie met toestemming van ouders aan elkaar overdragen, hebben gemeenten minimale 
afspraken gemaakt met kinderopvang en schoolbesturen over de overdracht van kindgegevens van 
voor- naar vroegschool. Daarbij zijn gegevens over de ontwikkeling van het kind een onderdeel van 
deze overdracht en zijn er afspraken over de zogenaamde warme overdracht voor (zorg)kinderen voor 
de continuïteit van de juiste ondersteuning. Een warme overdracht houdt in dat er een gesprek is over 
de bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.   
Ouders ondertekenen een toestemmingsformulier voor de overdracht van de gegevens, waarmee 
voldaan wordt aan de eisen van de wet op AVG. Op dat toestemmingsformulier staat exact 
beschreven welke informatie wordt overgedragen, aan wie en met welke doel. Ouders hebben inzicht 
in het overdrachtsdossier van hun kind en kunnen daar aanpassingen en opmerkingen aan 
toevoegen.   
  
Onderwerpen voor gesprek bij de overdracht:  

• Ontwikkeling van het kind (cognitieve ontwikkeling, oppikken van instructie, uitvoeren van 
opdrachten, aandacht richten en taakaanpak, spraak-taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, 
spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag)  
• Thuissituatie (gezinssamenstelling)  
• Samenwerking met ouders  
• Eventuele onderzoeksgegevens  
• Eventuele medische gegevens  
• Wat is nodig voor een goede doorstart?  
• Observatie-instrument en registraties in kinddossier (wanneer van toepassing op een goede 
doorstart)  
• VVE-indicatie, mogelijke risicofactoren en gewenste aanpak en ondersteuning  
• Wensen en behoeften van kind en ouders  

 


