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Inleiding
Met het Uk & Puk volgsysteem volg je de ontwikkeling van een kind in de leeftijd 
van nul tot vier jaar. Het is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een 
kind te kijken. Dit is deel D van het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar: ‘Eindgesprek en 
overdracht naar de basisschool’. De delen A, B en C zijn reeds verschenen.  
In deel A zijn de observatielijsten (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) 
met de bijbehorende toelichting opgenomen. Deel B gaat over het bekijken van die 
observatiegegevens en het maken van een ontwikkelplan. Deel C behandelt de  
intake en de oudergesprekken.

Eindgesprek
Voordat het kind het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal verlaat, houd je een eind-
gesprek met de ouders*. Je praat met de ouders over de ontwikkeling van het kind en de 
overdracht en overstap naar de basisschool. Het is ook een goed moment om de ouders 
te vragen naar hun ervaringen met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Een leer-
zaam moment om te benutten! In deel D van deze uitgave vind je hiervoor handreikingen.

Overdracht naar de basisschool
Wanneer het kind bijna vier jaar is, gaat hij naar de basisschool. Wat regel je voor het kind 
en waarom doe je dat? Wat bespreek je met de leerkracht van de nieuwe klas over het 
kind en zijn ontwikkeling? En op welk moment doe je dit? In deel D van deze uitgave lees 
je hierover meer. In de bijlage is een overdrachtsformulier opgenomen voor kinderen die 
van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal de overstap maken naar de basisschool.
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* In deze uitgave spreken we over ouders. We zijn ons ervan bewust dat er ook gezinssituaties zijn waarbij  
sprake is van één ouder of van verzorgers. Daar waar ouders staat, kan dus ook ouder of verzorgers gelezen 
worden. En wanneer we bij het kind spreken over ‘hij’ en ‘zijn’, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ gelezen worden.



Overdracht  
naar de basisschool
Als het kind bijna vier jaar wordt, breekt een nieuwe fase aan: het kind gaat naar de 
basisschool! Een spannende en leuke tijd voor het kind en zijn ouders. Voor een kind  
is de overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool  
een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Een goede samenwerking tussen beide draagt 
eraan bij dat deze overgang voor het kind soepel verloopt. Het kinderdagverblijf of 
de peuterspeelzaal en de basisschool geven dan vorm aan een zogenoemde warme of 
koude overdracht.

Het nut van de overdracht 
Als vaste medewerker van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal ken je het kind.  
Je hebt hem immers een aantal dagen of dagdelen per week in jouw groep gehad. Je weet 
wat het kind leuk vindt, waarbij hij zich prettig voelt en hoe je het kind het beste kunt 
benaderen. Je weet ook hoe het kind zich ontwikkeld heeft en aan welke nieuwe ont-
wikkelingsstappen hij toe is. Dit heb je in beeld gebracht met het Uk & Puk volgsysteem 
0 - 4 jaar.

Stel, in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal valt op dat een peuter teruggetrokken  
gedrag vertoont. In de afgelopen begeleidingsjaren hebben de pedagogisch medewerkers de 
nodige veiligheid voor het kind opgebouwd. Bijvoorbeeld door het kind de eerste vijf minuten 
bij zich op schoot te nemen, door samen nieuwe of drukke ruimten te betreden of door een 
maatje aan het kind te koppelen. Als je de leerkracht van groep 1 hierover informeert, kan zij 
deze aanpak ook in haar groep voortzetten. Het kind zal zich daardoor snel op zijn gemak  
voelen op de basisschool.
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Je hebt als pedagogisch medewerker een goed beeld van de ontwikkeling van een kind, 
maar ook van de mogelijke aandachtspunten. In de overdracht naar de basisschool geef 
je met een overdrachtsformulier (en eventueel een gesprek) informatie mee over onder 
meer de eigenschappen van het kind, de kenmerken in zijn ontwikkeling, hoe het kind 
met jou en andere kinderen omgaat en hoe jij het kind benadert. Ook vertel je aan welke 
punten al extra aandacht is besteed en vooral hoe je dit hebt gedaan. Daarmee werk je 
aan een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling en begeleiding van het kind. Want met 
deze informatie zorgt de leerkracht in groep 1 van de basisschool ervoor dat het kind de 
juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij datgene wat het kind nodig heeft. 
Er gaat geen kostbare informatie en tijd verloren en het gevoel van veiligheid wordt 
voortgezet.



Laatste observatiemoment 
en overdrachtsformulier
Bij het laatste observatiemoment – als het kind bijna vier jaar is – vul je de observaties 
in over de eind peuterperiode. Daarnaast vul je ook een overdrachtsformulier in voor 
de overdracht naar de basisschool. Beide documenten bespreek je met de ouders.

Registratie van de observaties in de eind peuterperiode
Met behulp van de observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem breng je de ont-
wikkeling van het kind in de eind peuterperiode in beeld. Je kijkt ook of vaardigheden uit 
de midden peuterperiode, die nog niet aanwezig waren, nu beheerst worden door het 
kind. Je gaat op dezelfde manier te werk als je gewend bent. (Voor een verdere toelichting 
van deze werkwijze, zie deel A van het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar.)

Overdrachtsformulier invullen
Het overdrachtsformulier (zie bijlage) wordt door een vaste medewerker van de  
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf ingevuld. Dit is degene die het kind het vaakst  
in de groep heeft gezien. Het overdrachtsformulier wordt ingevuld als het kind 3 jaar en 
11 maanden is, ofwel een maand voordat het kind naar de basisschool gaat. In het geval 
van zorgkinderen vul je het overdrachtsformulier eerder in, minstens drie maanden voor-
dat het kind naar de basisschool gaat. Bij voorkeur maak je over de exacte invultermijn 
afspraken met de samenwerkende basisschool. Je wilt immers dat de gegevens goed 
benut worden en dus op het juiste moment overgedragen worden. Vul het formulier niet 
te vroeg in. Het gaat om actuele gegevens die van belang zijn voor de administratie en 
begeleiding van het kind op de ontvangende basisschool.
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2    Ruimtelijke oriëntatie

Baby

Dreumes

Peuter

bl
a

u
w   verkent/onderzoekt de wereld via de mond

  zoekt naar verborgen voorwerpen (bijv. kijkt naar speelgoed dat gevallen is)

o
ra

n
je   wijst lichaamsdelen aan (zoals oren, mond en neus)

  maakt eenvoudige constructies met materiaal (bijv. stapelt twee blokken)

  zoekt naar verborgen voorwerpen (kiekeboe-spel)

g
ee

l

Begin   kan hoofd, buik, rug, voeten en handen aanwijzen en benoemen

  experimenteert met constructiemateriaal (bijv. bouwt een toren)

  weet van een aantal voorwerpen waar de vaste plaats in de ruimte is

  experimenteert met ruimtelijke handelingen in relatie tot zichzelf (bijv. iets achter zich houden)

  kan vormen in een vormenstoof doen en een inlegpuzzel (knoppenpuzzel) maken

ro
ze

Midden  
kan meerdere lichaamsdelen aanwijzen en benoemen  

(haren, wangen, vingers, tenen, benen, armen, billen, knieën)

  bouwt en construeert met materiaal (Duplo, blokken, rails, Kapla)

 
kan bekende voorwerpen en spelmaterialen in de groepsruimte aanwijzen, ook met de ogen 

dicht

  herkent ruimtelijke begrippen o.a. in relatie tot zichzelf (voor, achter, in, op, boven, onder)

  legt een puzzel met grote stukken (minstens vier)

g
ro

en Einde   beseft dat er van sommige lichaamsdelen twee of meer zijn en kan lichaamshoudingen nadoen

  kan een eenvoudig bouwwerk van een voorbeeld nabouwen (bijv. 4 blokken of Lego)

  kent de ruimtelijke begrippen voor, achter, naast, in, op, boven, onder 

 
onderzoekt (de werking van) de spiegel met het eigen lichaam/een voorwerp, experimenteert 

met spiegels en schaduwen

 
kan een heel eenvoudig patroon namaken (bijv. met twee kleuren/vormen kralen rijgen, of een 

patroon met twee verschillende plakfiguurtjes)

Observatie einde peuterperiode



In het overdrachtsformulier staan verschillende soorten gegevens die relevant zijn om 
over te dragen naar de basisschool:
•  feitelijke achtergrondgegevens over de voorschoolse instelling en de pedagogisch 

medewerker die het overdrachtsformulier heeft ingevuld;
• gegevens over het kind en het gevolgde aanbod;
•  gegevens over de ontwikkeling van het kind (sociaal-emotioneel, motoriek, taal en 

rekenen);
• opmerkingen van de pedagogisch medewerker.
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Tips
•  Benoem positieve eigenschappen en kenmerken van het kind. Benoem ook de 

aandachtsgebieden.
•  Zie het overdrachtsformulier niet als een momentopname. Baseer je op het 

beeld dat je van het kind hebt gekregen gedurende een langere periode en in 
uiteenlopende situaties.

•  Let op gevoelige gegevens over de gezinsachtergrond van een kind. Neem deze 
alleen op als ze doelmatig zijn voor de overdracht naar de basisschool. Vraag 
eventueel binnen je eigen organisatie na wat wel of niet mag.

•  Het overdrachtsformulier is niet bedoeld als beoordeling. Geef een beschrijving 
van het gedrag dat je hebt waargenomen bij het kind. Licht je antwoorden toe.  
Een antwoord als ‘goed’ of ‘normaal’ zegt onvoldoende als het over de 
ontwikkeling van een kind gaat. Noem concrete voorbeelden en wees nauwkeurig. 
Maak de overdracht kindspecifiek:

 – Schrijf op wat opvallend was in de ontwikkeling van het kind.
 – Schrijf op wat het kind kan of nog niet kan.
  – Schrijf op wat de activiteit of de situatie is waarin het gebeurt. 

Bedenk dat de lezer het kind (nog) niet kent. Probeer daarom zo concreet en 
objectief mogelijk te zijn.

•  Als je extra ondersteuning hebt geboden: benoem positieve aspecten: wat heb je 
gedaan en welk succes had je daarmee?

•  Neem informatie op die nodig is voor het voortzetten van de begeleiding van het 
kind.

  –  Welke afspraken heb je voor het kind en adviseer je de leerkracht om over te 
nemen?

  –  Welke afspraken heb je met de ouders en adviseer je de leerkracht om over te 
nemen?

•  Hoe meer specifiek je het overdrachtsformulier invult, hoe meer informatie de  
leerkracht eruit kan halen!
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Op het formulier vermeld je je naam en telefoonnummer en wanneer je te bereiken bent 
voor een eventuele toelichting. Je kunt ook aangeven dat je voor het kind een warme 
overdracht belangrijk vindt (zie: ‘Koude en warme overdracht naar de basisschool’). Jij of 
de contactpersoon op de basisschool neemt dan initiatief om een afspraak te plannen. 
Maak hierover vooraf afspraken met de samenwerkende basisschool.

Het overdrachtsformulier wordt ingevuld voor alle kinderen die de overstap naar de  
basisschool maken. Het overdrachtsformulier kan ook gebruikt worden als een kind gaat 
verhuizen. Nadat je het overdrachtsformulier hebt ingevuld, bespreek je het altijd met de 
ouders van het kind. Meestal moeten ouders het formulier ook ondertekenen. Zij geven 
op dat moment toestemming voor de overdracht van de gegevens naar de basisschool. 
Ga bij je eigen organisatie na of dit nodig is. 

Kopieer het overdrachtsformulier:
• een kopie gaat in jullie dossier,
• een kopie krijgen de ouders mee,
•  het origineel wordt opgestuurd naar of afgegeven aan de samenwerkende 

basisschool.
Vraag ook deze procedure na bij je eigen organisatie. 

Aanvullend op het overdrachtsformulier kunnen de observatieformulieren van het  
Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar bijgevoegd worden en eventuele toetsgegevens. Deze ge-
gevens geven de basisschool veel extra inzicht in de ontwikkeling van het kind in de voor-
schoolse periode. De gegevens kunnen opgenomen worden in een leerlingvolgsysteem. 
Als het kind in een hogere groep zit en er vragen zijn over de voorschoolse periode, dan 
kunnen de gegevens nagezocht worden. Ook kun je met een leerlingvolgsysteem de ont-
wikkeling van het kind in bijvoorbeeld een (meerjaren-) grafiek zien. Uit zo’n overzicht is 
veel informatie te halen.
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Eindgesprek met de ouders
Vlak voordat een kind vier jaar wordt, heb je een gesprek met de ouders over de 
ontwikkeling van het kind en hoe het met hem gaat. Dit gesprek geef je op dezelfde 
manier vorm als de gesprekken die in de baby-, dreumes- en (begin en midden) 
peuterperiode hebben plaatsgevonden. Je kunt in ditzelfde gesprek met de ouders 
ook het overdrachtsformulier bespreken. Ook kun je ervoor kiezen om een gesprek 
over de overdracht (en het overdrachtsformulier) samen met de ouders en de nieuwe 
leerkracht van de basisschool te plannen. De ouders zijn dan bij de overdracht 
aanwezig. Je hebt dan twee gesprekken; één gesprek vooraf met alleen de ouders en 
één gesprek samen met de ouders en de leerkracht.

Gesprek over de ontwikkeling van het kind in de eind peuterperiode
Met de ouders bespreek je allereerst hoe het met het kind in de groep gaat en hoe de 
ontwikkeling (op hoofdlijnen) verloopt. Je gebruikt hierbij de observatiegegevens uit  
de eind peuterperiode van het Uk & Puk volgsysteem. (Voor een verdere toelichting,  
zie deel B van het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar.)
Je vertelt de ouders hoe de ontwikkeling van het kind op dit moment is. Dit doe je voor de 
vier ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotioneel, motoriek, taal en rekenen. In je toelich-
ting gebruik je de vaardigheden op de domeinen en de leerlijnen. Als meer uitleg nodig 
is, bespreek je de ontwikkeling op vaardigheidsniveau. Soms gebruik je deze dus als voor-
beeld voor wat jij ziet bij het kind. 
Vat aan het einde van het gesprek nog eens samen welke ontwikkeling je bij het kind hebt 
gezien in de periode dat het kind op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal verbleef.



Gesprek over het overdrachtsformulier
Daarna neem je samen met de ouders het ingevulde overdrachtsformulier (zie bijlage) 
door. Het geeft een indruk van de totale ontwikkeling van het kind tot aan de overgang 
naar de basisschool. Als het goed is, is dit voor ouders herkenbaar. Je hebt tenslotte  
regelmatig contact met hen gehad en als het nodig was, zijn de ouders uitgenodigd voor 
een extra gesprek. Als je hebt aangegeven dat een warme overdracht met de basisschool 
wenselijk is, leg je dit uit aan de ouders (zie: ‘Koude en warme overdracht naar de basis-
school’). Indien nodig laat je tot slot het overdrachtsformulier door de ouders onder-
tekenen (zie: ‘Toestemming van ouders ‘).
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Tips
•  Bereid je voor op de gesprekspunten die je aan de orde wilt stellen. Schrijf deze 

vooraf op.
•  Jullie zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Laat dat ook zien in de tafelopstelling. 

Ga bij voorkeur niet op een royale bureaustoel zitten, terwijl ouders plaats moeten 
nemen in een klein bankje. Ouders kunnen zich hier ongemakkelijk bij voelen.

•  Vraag aan het begin van het gesprek waarover de ouders het willen hebben of wat 
zij in elk geval willen horen. Zo voorkom je dat je aan het eind van het gesprek 
verrast wordt door een belangrijke vraag die niet aan bod is geweest.

•  Sta open voor wat de ouders zeggen. Ouders mogen andere ideeën hebben over 
de ontwikkeling van hun kind.

•  Laat ook eens foto’s of werk van het kind zien tijdens het oudergesprek. Dit kan 
voor ouders heel aansprekend zijn. Het laat de ontwikkeling zien, die het kind de 
afgelopen periode heeft doorgemaakt. 

•  Geef de ouders een kopie mee van de ingevulde observatielijsten van het Uk & 
Puk volgsysteem 0 - 4 jaar.

Tips
•  Als ouders andere ideeën hebben over de ontwikkeling van hun kind, kun je zo 

nodig (samen met de ouders) het overdrachtsformulier aanvullen.
•  Geef de ouders een kopie mee van het ingevulde overdrachtsformulier.
• Vertel nog even hoe de overstap naar de basisschool verloopt.



Toestemming van ouders voor de overdracht van gegevens naar de 
basisschool 
In veel gevallen vindt de overdracht van gegevens alleen plaats met expliciete toestem-
ming van de ouders. De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf of de peuter-
speelzaal heeft het overdrachtsformulier en de observatie van het Uk & Puk volgsysteem 
0 - 4 jaar ingevuld. Het dossier wordt in een persoonlijk gesprek besproken. In sommige 
organisaties mogen de ouders nog dingen veranderen of toevoegen aan het formulier. 
Vraag deze procedure na bij je eigen organisatie. 

Vervolgens draagt de pedagogisch medewerker het dossier over aan de basisschool.  
Indien de ouders bezwaar hebben tegen de overdracht mag het document niet op-
gestuurd worden naar de basisschool. Wel kan de afspraak gemaakt worden dat de 
school hierover een brief ontvangt, waarin staat dat de ouders geen toestemming  
hebben gegeven voor de overdracht. Vraag de ouders in elk geval altijd naar de reden 
waarom zij geen toestemming geven. Soms kan een andere formulering voldoende zijn 
om toch hun toestemming te krijgen. Uit ervaring blijkt dat ouders positiever denken 
over het achterliggende doel van de overdracht, als je hen ruim van tevoren goed  
geïnformeerd hebt. Je kunt dit doen door ouders bijvoorbeeld al bij de intake en op  
ouderavonden op het overdrachtsformulier en het nut van de overdracht te wijzen.
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Koude en warme overdracht 
naar de basisschool
De basisschool ontvangt het overdrachtsformulier. Een school kan afspraken hebben  
gemaakt over wie de overdrachtsformulieren ontvangt. Deze persoon zorgt ervoor dat 
het formulier bij de betreffende leerkracht terechtkomt. Op basis van het overdrachts-
formulier wordt wel of geen contact opgenomen met het kinderdagverblijf of de peuter-
speelzaal. Reden van contact kan zijn dat er nog vragen zijn of omdat je hebt aangegeven 
een warme overdracht te willen voor dit kind. 
Wanneer het overdrachtsformulier wordt opgestuurd of overgedragen zonder een  
gesprek tussen pedagogisch medewerker en leerkracht, is er sprake van een zogenoemde 
koude overdracht. Wanneer een persoonlijk gesprek over de overdracht plaatsvindt, is er 
sprake van een zogenoemde warme overdracht. Dat is meer dan een kort praatje terwijl 
je het formulier persoonlijk afgeeft. Je maakt echt tijd om met elkaar te praten over de 
ontwikkeling van het kind. Een warme overdracht heeft altijd de voorkeur boven een  
koude overdracht. Gewoonweg, omdat je in een gesprek altijd meer informatie kunt 
geven dan je op papier kunt overbrengen. Bij kinderen die extra ondersteuning krijgen 
(hebben gekregen), is een warme overdracht heel wenselijk. In sommige gevallen, bij-
voorbeeld wanneer er VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is aangeboden, is een 
warme overdracht verplicht.

Door de gegevens uit het overdrachtsformulier op te nemen in het leerlingvolgsysteem 
van de basisschool wordt de leerkracht de mogelijkheid geboden om goed in te spelen 
op de individuele ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind eenmaal gestart is op de 
basisschool, blijkt dat terugkoppeling over hoe het met het kind gaat zeer op prijs wordt 
gesteld. Je kunt hierover afspraken maken met de samenwerkende basisschool.
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Gesprek bij de warme overdracht naar de basisschool
Bij kinderen die extra ondersteuning hebben gekregen, vindt een warme overdracht 
plaats, aanvullend op het overdrachtsformulier. In principe neemt het kinderdagverblijf 
of de peuterspeelzaal hiertoe het initiatief. Je vult op het overdrachtsformulier in dat een 
warme overdracht nodig is. Jij of de contactpersoon op de basisschool zal daarna een 
voorstel doen om een afspraak te maken. Maak over deze procedure vooraf duidelijke 
afspraken met de samenwerkende basisschool.
De overdracht van gegevens van kinderen bij wie sprake is geweest van extra onder-
steuning, vindt bij voorkeur plaats drie maanden voorafgaand aan de plaatsing op de 
basisschool. Op deze manier kan de intern begeleider rekening houden met de komst van 
het kind bij het indelen van de groepen en het toewijzen van een leerkracht. Vervolgens 
kan de leerkracht zich goed voorbereiden op de eventuele extra begeleiding.

Bij een warme overdracht ga je in gesprek met de intern begeleider of de leerkracht van 
de groep van de basisschool waar het kind naartoe gaat. Ook bij een warme overdracht 
moet in veel gevallen met de ouders besproken worden wat wordt overgedragen. Even-
tueel zijn de ouders bij dit gesprek aanwezig (zie volgende paragraaf). Het overdrachts-
formulier is leidend voor het gesprek.

Wat neem je mee?
• de ingevulde observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar,
• het overdrachtsformulier,
• (eventueel) toetsgegevens.

Wat bespreek je tijdens een warme overdracht?
• De sterke punten en positieve aspecten van het kind.
• De gehele ontwikkeling van het kind volgens het overdrachtsformulier.
• De aandachtspunten en ontwikkelingsbehoeften van het kind.
 – Wat vraagt het kind aan ons?
• Wat er is gedaan om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling.
 –  Welk ontwikkelplan (inhoud, aanpak, werkwijzen) heeft het kind gevolgd en wat is 

de ontwikkeling van het kind daardoor?
• Wat wel en niet werkt in de (extra) begeleiding.
 –  Wat werkt, wanneer is er sprake van welbevinden, betrokkenheid, ontwikkeling en 

hoe kunnen we dit uitbreiden?
• Wat de leerkracht/school kan doen om de ontwikkeling van het kind voort te zetten.
 – Waar is het kind aan toe? 
 – Welke ontwikkelingsbehoeften heeft het kind de komende tijd? 
 –  Welke benadering, aanpak, hulp en instructie heeft het kind nodig om zich verder  

te ontwikkelen?
•  Welke contacten zijn gelegd met ketenpartners in de zorg (consultatiebureau, GGD, 

jeugdverpleegkundige, logopedie, enzovoorts).

Tijdens de warme overdracht benoem je expliciet de positieve kenmerken van een kind. 
Natuurlijk bespreek je ook de zorgen en problemen. Maar de nadrukkelijke aandacht voor 
positieve aspecten en specifieke interesses of vaardigheden kan perspectief bieden bij 
problemen: dat wat goed gaat, is mogelijk in te zetten. 
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Overhandig ook (met toestemming van de ouders) de observatiegegevens van het  
Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar en eventuele toetsgegevens. Deze zijn voor de basisschool 
van belang in verband met het inschatten of en in welke mate een kind extra onder-
steuning nodig heeft.

Gesprek bij de overdracht naar de basisschool samen met de ouders
Een gesprek met alle betrokkenen – de pedagogisch medewerker, de ouders van het kind 
en de leerkracht van groep 1 – is erg prettig voor een goede informatieoverdracht.  
Indien nodig kan de intern begeleider van de basisschool uitgenodigd worden. Uitgangs-
punt is een professioneel gesprek waarin wezenlijke informatie over het kind wordt over-
gedragen van de pedagogisch medewerker en de ouders naar de leerkracht van groep 1. 
De ouders worden erkend als gelijkwaardige gesprekspartners. Ouders zijn, naast de pe-
dagogisch medewerker, een belangrijke informatiebron. Een gezamenlijk gesprek geeft de 
ouders veel vertrouwen in een vloeiende overgang naar de basisschool.
Zorg er altijd voor dat je het gesprek met de ouders hebt voorbesproken zodat zij op  
de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en van de informatie die wordt over-
gedragen (zie: ‘Gesprek over de ontwikkeling van het kind in de eind peuterperiode’ en 
‘Gesprek over het overdrachtsformulier’). 

Wat neem je mee?
•  de ingevulde observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar,
•  het overdrachtsformulier,
•  (eventueel) toetsgegevens,
•  (eventueel) werkjes van het kind.

Wat zijn aandachtspunten bij het gesprek?
•  Geef aan wat het doel van het gesprek is.
•  Geef aan hoelang het gesprek zal duren.
•  Geef aan hoe het gesprek zal verlopen.
•  Introduceer de leerkracht en laat deze zich voorstellen.
•  Vraag de ouders welke onderwerpen zij willen bespreken.
•  Geef aan welke onderwerpen jij in elk geval wilt bespreken.
•  Vraag aan de leerkracht welke vragen hij of zij heeft.
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Tips
•  Vertel alleen wat je weet over het kind. Niet wat je vindt van het kind.
•  Noem concrete voorbeelden. Maak gebruik van de vaardigheden uit de 

observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar.
•  Bedenk vooraf welke drie bespreekpunten je wilt noemen als het gaat om de 

algehele ontwikkeling van het kind en/of drie bespreekpunten als er opvallende 
zaken zijn.

•  Geef de leerkracht tips over hoe om te gaan met het kind. Dit zijn tips die de 
leerkracht direct kan uitproberen.



Start het gesprek met de positieve kenmerken van het kind. Vraag de ouders deze aan 
te vullen. Vertel welke positieve ontwikkeling het kind in de afgelopen jaren heeft door-
gemaakt. Gebruik hierbij de observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem en het inge-
vulde overdrachtsformulier. Je hoeft niet alle punten van het overdrachtsformulier door 
te nemen. Benoem opvallende zaken en geef op onderdelen een toelichting.
Benoem daarna de belangrijkste informatie die nodig is om te weten bij de start op 
school. Vertel of er bijzonderheden zijn over het kind en vraag de ouders deze aan te vul-
len. Als je het kind extra begeleiding hebt gegeven, vertel je wat je gedaan hebt, wanneer, 
hoe en wat het effect is geweest. Houd het zo concreet mogelijk en geef de leerkracht 
praktische handreikingen mee.

Maak aan het eind van het gesprek samen met de ouders en de leerkracht afspraken over 
de periode dat het kind gaat wennen, zoals het aantal dagdelen, de periode, de aanwezig-
heid van de ouders. De leerkracht kan daarna nog aanvullende informatie geven, die van 
belang is voor de start op de basisschool of een nieuwe afspraak maken met de ouders.
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Tips
•  Begin het gesprek door de ouders te vragen om iets te vertellen over het kind.  

Een goede startvraag kan zijn: ‘Elk kind is ergens goed in. Waar is uw kind goed in?’ 
Of: ‘Wat zijn de drie belangrijkste eigenschappen van uw kind?’

•  Geef de ouders de ruimte om te reageren of aan te vullen.
•  Maak, als er sprake is geweest van extra begeleiding in de ontwikkeling van het 

kind, gebruik van de handreikingen die genoemd worden in: ‘Het gesprek bij de 
warme overdracht naar de basisschool’.

•  Geef de leerkracht tips over hoe om te gaan met het kind en vraag de ouders deze 
tips aan te vullen. 

•  Neem werkjes van het kind mee. Ouders vinden dit erg leuk en het geeft de 
leerkracht een concreter beeld. De leerkracht kan hiervan een ‘welkomsttafel’ 
maken of de ouders nemen na afloop van het gesprek de spulletjes mee naar huis.

•  Zorg dat je niet bij het gehele gesprek aanwezig bent. Geef de ouders de ruimte 
om na afloop nog na te praten en nader kennis te maken met de leerkracht.

•  Het is beter als het kind over wie het gesprek gaat tijdens het gesprek niet in de 
buurt is. Kinderen nemen vaak meer in zich op dan volwassenen op dat moment 
doorhebben. Voor een kind kan het erg spannend zijn als hij hoort dat het gesprek 
over hem gaat.



Tot ziens!
Er komt een moment dat een kind voor het laatst op het kinderdagverblijf of de peuter-
speelzaal is. Je neemt afscheid van het kind én (vaak ook) van de ouders. Soms zie je de 
kinderen nog in het gebouw. Bijvoorbeeld wanneer zij naar een inpandige basisschool 
gaan, de BSO bezoeken of nog een jonger broertje of zusje hebben. Als dat zo is, komt 
een kind vaak nog even langs om te vertellen hoe het in de nieuwe klas gaat of om je zo-
maar weer even te zien. 
Uiteraard heb je aandacht voor het kind op de laatste (opvang)dag. Maar vergeet ook de 
ouders niet. Veel ouders vinden het lastig om afscheid te nemen. Je hebt immers een gro-
te rol gespeeld in een heel belangrijke periode in het leven van hun kind. Ook voor ouders 
voelt de overgang naar de basisschool soms als een grote stap. Vraag ernaar bij de ouders.
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Tips
Bedenk wat je het kind kunt meegeven aan het einde van de dag. Iets waardoor hij of 
zij op een leuke manier terugkijkt op de voorschoolse periode. Dit kan een foto zijn 
van het kind met materiaal waarmee hij graag speelt, of in een favoriete ruimte/hoek 
speelt. Het kan ook een een boekje zijn met tekeningen en werkjes, een foto van de 
groep en/of de pedagogisch medewerkers met alle namen erbij.



Exitgesprek
Inmiddels is een goede vertrouwensrelatie met de ouders opgebouwd. Vraag hen ook 
eens naar hun ervaringen met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Hoe kijken de 
ouders terug? Welke zaken zijn als positief en welke zaken zijn als minder positief  
er varen? Deze informatie kun je goed gebruiken om je dienstverlening in de toekomst  
te verbeteren.
Je kunt de ouders een beoordelingsformulier laten invullen. De vraag is of je dan vol-
doende informatie krijgt en of je echt weet wat de ouders bedoelen. Je kunt ouders ook 
vragen even kort te blijven (bijvoorbeeld na het gesprek over het overdrachtsformulier) 
en tijd te maken voor een exitgesprek.

Wat bespreek je met de ouders?
•  De genoten opvang.
•  Het contact van de ouders met de pedagogisch medewerkers.
•  Het contact van het kind met de pedagogisch medewerkers.
•  De zorgzaamheid van de pedagogisch medewerkers (bij kinderen in de leeftijd  

van 0 tot 2 jaar).
•  De aandacht voor het welbevinden van het kind.
•  De aandacht voor de ontwikkeling van het kind.
•  De informatie die verkregen is over het kind, de groep en de organisatie als geheel.
•  De reden van vertrek.
•  Waarover zij het meest tevreden zijn.
•  Waarover zij het minst tevreden zijn.

Als de contacten met de ouders niet altijd soepel zijn verlopen, kijk je waarschijnlijk niet 
echt uit naar een exitgesprek. Toch is het juist goed om nog eens samen terug te kijken 
naar wat er zoal gebeurd is. Meestal helpt dit om op een prettige manier uit elkaar te 
gaan. Zorg er in elk geval voor dat je de opmerkingen over het beleid en de organisatie 
ook doorgeeft aan het management van de organisatie.
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Algemene kindgegevens

Voornaam en achternaam kind

Geboortedatum

Geslacht m / v

Adres

Postcode en woonplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Moedertaal van het kind

Thuistaal

Heeft het consultatiebureau het kind doorverwezen  

naar de voorschool? 

ja / nee / onbekend

Zijn er bijzonderheden?

Gegevens organisaties

Naam kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

Pedagogisch medewerker

Telefoonnummer

Periode waarin het kind het kinderdagverblijf /  

de peuterspeelzaal heeft bezocht

Hoeveel dagdelen per week?

Welk programma heeft het kind gevolgd?

Is dit een VVE-programma? ja / nee

Het kind gaat naar bassischool / kindcentrum

Overdrachtsformulier  
naar de basisschool



Bijzonderheden per ontwikkelingsgebied
Hoe is de ontwikkeling van het kind verlopen? Zijn er bijzonderheden? Zo ja, welke:

Sociaal-emotioneel
1.  Omgaan met en uiten van eigen gevoelens 

en ervaringen
2. Gevoelens van anderen herkennen 
3.  Relaties aangaan, omgaan en samen-

spelen met anderen
4.  Sociale redzaamheid: thuis, de voorschool 

en in de leefomgeving
5. Zelfstandigheid
6. Onderzoeken en initiatief nemen

Motoriek
Fijne motoriek
1. Oog-handcoördinatie
2. Werken met materialen

Grove motoriek
1. Balanceren
2. Lopen en rennen
3. Rijden
4. Springen
5. Klimmen
6. Vangen en gooien

Taal
Mondelinge taal
1. Spraak- taalontwikkeling
2. Taalhandelingen in de groep
3. Interactie in de kleine groep
4. Begrijpend luisteren
5. Verhalen vertellen en verslag doen

Woordenschat
1. Beheersen van een basiswoordenschat
2. Uitbreiden van de woordenschat

Ontluikende geletterdheid
1. Boekoriëntatie
2. Verhaalbegrip
3.  Functies van geschreven taal en relatie 

met gesproken taal
4. Taalbewustzijn

Rekenen
1. Tijd
2. Ruimtelijke oriëntatie 
3. Vergelijken, sorteren en ordenen 
4. Meten en wegen
5. Tellen en getalbegrip
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Overdrachtsformulier naar de basisschool



3 van 4

Persoonsgegevens en kindkenmerken

Hoe kenmerkt u het kind?

Hoe gaat het kind om met leeftijdsgenootjes?

Hoe gaat het kind om met volwassenen?

Zijn er bijzonderheden in het gezichtsvermogen,  
de gehoor-, spraak- of taalontwikkeling (geweest)?
Indien ja: Welke, en welke acties zijn ondernomen?

Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Ondersteuningsbehoefte
Is het kind onder behandeling (geweest) of heeft het hulp gekregen? Indien ja, naam van specialist en instelling.

Logopedist

Fysiotherapeut

Opvoedkundig specialist

Bureau Jeugdzorg

Kinderarts

Andere hulpverlener, nl.
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Ondertekening

Naam pedagogisch medewerker:
Bereikbaar op: ma/di/woe/do/vr

Datum van invullen: 

Handtekening:

Handtekening ouder(s) / verzorger(s) voor gezien:

Aanvullende opmerking(en):

4 van 4

Bij dit formulier horen de volgende bijlagen

Observatielijsten Uk & Puk volgsysteem: ja / nee
Toetsgegevens: ja / nee
Overige bijlagen:

 Wat de leerkracht van groep 1 moet weten

Waar is het kind goed in (talenten)?

Is er bij het kind een extra behoefte aan  
ondersteuning in de ontwikkeling gesignaleerd?

ja / nee

Indien ja: Welke extra ondersteuning heeft het kind 
gehad en wat was het resultaat?

Inhoud en aanpak:

Effect:

Wat werkt wel:

Wat kan de leerkracht / school doen om de  
ontwikkeling van het kind voort te zetten?

Welke bijzonderheden moet de leerkracht van de 
vervolggroep nog weten?

Is een aanvullende warme overdracht  
gewenst?

ja / nee
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