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Wat? 

MijnPortret is een kindvolgsysteem om kleuters gericht te observeren en van daaruit te reageren.  

Dit instrument werd ontwikkeld door het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) om: 

- Kleuters beter te leren kennen. 

- De ontwikkeling van een kleuter te volgen met bijzondere aandacht voor welbevinden (Hoe 

goed voelt dit kind zich?) en betrokkenheid (Hoe geboeid is het kind bezig?). 

- De talenten van een kleuter te ontdekken, te zoeken naar de interessegebieden van elke 

kleuter en zijn/haar relaties met anderen. 

MijnPortret maakt een aanpak op maat van elk kind mogelijk. Het ingevulde portret inspireert tot 

acties en interventies om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Hier zijn het welbevinden en 

de betrokkenheid van het kind steeds het richtpunt.  

Doordat zowel ouders als leerkrachten en begeleiders dit portret kunnen in- of aanvullen biedt dit 

een kapstok om de communicatie tussen ouders en de leerkracht en binnen het leerkrachtenteam te 

verrijken 



 

Voor wie?  

Dit instrument werd ontwikkeld om kinderen in het kleuteronderwijs op te volgen. Binnen deze 

context dient het Portret ook als een middel om de communicatie tussen kleuterleraren en 

begeleiders en de school en ouders te verrijken.  

Hoe? 

Met MijnPortret maakt de begeleider een ‘portret’ van elk kind.  

- Op één voorgestructureerd blad beschrijft de begeleider zijn/haar beeld van het kind; hoe 

hij/zij het kind kent. Afhankelijk van de situatie kan het portret drie tot vijf keer per jaar 

ingevuld worden. 

- De beleving van het kind wordt in beeld gebracht, samen met zijn/haar interessegebieden en 

een kijk op zijn/haar relaties met anderen. De ontwikkeling wordt gevolgd in 9 

ontwikkelingsgebieden: grote motoriek, kleine motoriek, taal, sociale ontwikkeling, logisch 

en wiskundig, begrijpen van de fysische wereld, goed in je vel zitten, muzische expressie en 

zelfsturing/ondernemen. Hierbij ligt de nadruk telkens op het positieve: op wat het kind 

allemaal al kan en niet op wat het niet kan. 

- Op de achterkant van het portret is er ruimte om een foto van het kind te plakken, het kind 

iets van zichzelf te laten tekenen, anekdotes te noteren, een foto van een feestje toe te 

voegen, enz. 

Praktisch 

Voor informatie, bestellingen en vormingen over MijnPortret: http://www.averbode.be/mijnportret . 
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