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Het kaartenpakket 

 

Het kaartenpakket bestaat uit kaarten met karaktereigenschappen van kinderen. Met 

behulp van het kaartenpakket worden de belangrijkste eigenschappen van een kind 

inzichtelijk gemaakt in een open format. ORCH-idee is eenvoudig van opzet en beoogt dat 

zowel ouder als pedagogisch medewerker een completer beeld van de ‘voorspellende’ 

eigenschappen en behoeften van het kind krijgen, waardoor dit een gericht startpunt wordt 

voor een pedagogisch gesprek. De kaarten vormen een open methodiek die op allerlei 

manieren kunnen worden gebruikt. We beschrijven hieronder een standaard aanpak, die 

rekening houdt met praktische voorwaarden (tijd). Als ontwikkelaars staan we open voor 

wijzigingen en heel andere, innovatieve werkwijzen die bijdragen aan een constructief 

gesprek tussen opvoeders van jonge kinderen. 

Kindkenmerken 

Een goed gesprek met een actieve rol van de ouder(s) en pedagogisch medewerker is 

een essentieel onderdeel van het samen opvoeden van kinderen. De ontwikkelde tool beoogt 

hier een steentje aan bij te dragen door het gesprek te structureren. De tool doet dit aan de 

hand van een compacte set van kenmerken van kinderen die telkens zijn gekoppeld aan een 

terugkerende vraag vanuit een ontwikkelperspectief. Het gaat om specifieke 

temperamentskenmerken waar ouders al op zeer jonge leeftijd van hun kind een betrouwbaar 
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beeld van vormen en waarvan (inter)nationaal onderzoek heeft laten zien dat ze samenhangen 

met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van baby tot en met peuter in de 

kinderopvang in de voorschoolse periode.  

 

Gebruik van het Kaartenpakket 

De Kaarten 

 Voorkant. Op de voorkant van de kaarten staat een eigenschap van het kind, zoals 

“Verlegen” of “Extravert”.  

 Achterkant. Op de achterkant van de kaarten staan twee vragen voor de ouders en 

pedagogisch medewerkers. Ten eerste beantwoorden ouders en pedagogisch medewerkers de 

vraag: “Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen?”. Ten tweede beantwoorden 

ouders en pedagogisch medewerkers de vraag: “Wat kunnen ouder en pedagogisch 

medewerker/gastouder samen doen?”.  

 

 Orchidee. Kaarten die wijzen op een hoge mate van sensitiviteit, zoals “Gevoelig 

voor aanrakingen”, zijn ‘orchidee’-kaarten.  

 

1B 

Blij/vrolijk/positief humeur 

 

 

 

1B 
 
 
 
 
 
 
 

Wat kan de 
pedagogisch medewerker/ 

gastouder doen? 
 
 

Wat kunnen ouder en 
pedagogisch 

medewerker/gastouder 
samen doen? 
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 Paardenbloem. Kaarten die wijzen op een lage mate van sensitiviteit, zoals “Heeft 

geen moeite met aanrakingen”, zijn ‘paardenbloem’-kaarten.  

 Tulpen. Kaarten met algemene kenmerken, zoals “Open houding”, zijn ‘tulp’-kaarten.  

 

Baby. Bepaalde eigenschappen blijken specifiek van belang te zijn voor het 

welbevinden en de ontwikkeling van baby’s op de kinderopvang, zoals het kenmerk 

“Verlegen”. Dit wordt aangegeven met een baby-symbooltje.   

Peuter. Bepaalde eigenschappen blijken specifiek van belang te zijn voor het 

welbevinden en de ontwikkeling van peuters op de kinderopvang, zoals het kenmerk “Kan 

eigen gedrag en emoties reguleren”. Dit wordt aangegeven met een peuter-symbooltje. 

 Paren. De kaarten met eigenschappen bestaan uit paren. Zo vormen “verlegen” en 

“extravert”  een paar en ook andere kaarten vormen een paar 

van tegenovergestelde kenmerken. Wanneer twee kaarten een 

paar vormen, is dit aangegeven met een getal en een cijfer 

(bijvoorbeeld: “3a” en “3b”). 

Blanco kaart. De blanco kaart kan worden ingezet als 

ouder of pedagogisch medewerker een bepaalde eigenschap 

van het kind mist. Als de ouders of pedagogisch medewerker 

deze kaart kiest, vullen zij de volgende zin aan: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn kind… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat ik ook nog wil 
zeggen over mijn/het kind… 
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Informatieve kaart. Tot slot is er een informatieve kaart waarop de verschillende 

bloemen/metaforen worden omschreven. Ook de peuter- en baby-variant worden hierop 

omschreven.  

 

 

Start-/intakegesprek of Tien-minutengesprek 

Het kaartenpakket kan gebruikt worden tijdens een start-/intakegesprek of tijdens een 

tien-minutengesprek. Tijdens het start- of intakegesprek wordt voornamelijk uitgegaan van de 

ervaring van de ouders met hun kinderen, aangezien ouders ruime ervaring hebben met hun 

eigen kinderen en de eigenschappen en behoeften van hun kind het beste kennen. Tijdens het 

tien-minutengesprek daarentegen wordt zowel uitgegaan van de ervaring van ouders als de 

ervaring van de pedagogisch medewerker met het kind. De pedagogisch medewerker heeft 

het kind meegemaakt in een heel andere setting dan de ouders en kan op deze manier een 

uniek perspectief bieden op zowel de ontwikkeling en het welbevinden als eigenschappen en 

behoeften van het kind. Het gebruik van het kaartenpakket verschilt dan ook wanneer men 

het kaartenpakket gebruikt bij een start-/intakegesprek en wanneer men het kaartenpakket 

gebruikt bij een tien-minutengesprek. De te nemen stappen worden hieronder beschreven. 
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Stappenplan 

Stappen bij het start-/intakegesprek:  

De pedagogisch medewerker legt het kaartenpakket op tafel tussen ouder en pedagogisch 

medewerker in.  

Stap 1: Ouder pakt vier kaarten (kwartet) van de stapel met kaarten en legt de kaarten op 

volgorde: welke eigenschappen passen het meest en welke het minst bij mijn kind? 

Stap 2: De ouder pakt telkens één nieuwe kaart tot het kaartenpakket op is en beslist: past 

deze kaart beter bij mijn kind dan één van de vier kaarten op tafel? Zo nee, wordt de kaart 

weggelegd en zo ja, wordt de kaart omgeruild. Als de kaarten op zijn, liggen er vier kaarten 

op tafel die het kind het best omschrijven (ouderperspectief).  

Stap 3: Pedagogisch medewerker en ouder gaan in gesprek over de eerste eigenschap: 

wanneer en hoe zie je deze eigenschap bij het kind? Hierbij wordt uitgegaan van het 

ouderperspectief, aangezien ouders ruime ervaring hebben met hun eigen kinderen en de 

eigenschappen en behoeften van hun kind het beste kennen. 

Stap 4: De pedagogisch medewerker draait het kaartje om, waarna de volgende vragen 

worden besproken:  

- Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen?  

- Wat kunnen ouder en pedagogisch medewerker/gastouder samen doen?   

Stap 3 en 4 worden herhaald voor alle vier de kaartjes.  

Stap 5: Tot slot kunnen zowel ouder als pedagogisch medewerker een blanco kaart inzetten 

als deze een bepaalde eigenschap van het kind mist: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn 

kind… Waarna de blanco kaart wordt omgedraaid en de twee vragen worden besproken door 

ouder en pedagogisch medewerker.  
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Stappen bij het tien-minutengesprek:  

De pedagogisch medewerker legt het kaartenpakket op tafel tussen ouder en pedagogisch 

medewerker in.  

Stap 1: Pedagogisch medewerker pakt vier kaarten (kwartet) van de stapel met kaarten en legt 

de kaarten op volgorde: welke eigenschappen passen het meest en welke het minst bij dit 

kind? 

Stap 2: Ouder pakt als eerst een kaart van de stapel en ouder en pedagogisch medewerker 

bepalen gezamenlijk: past deze kaart beter bij dit kind dan één van de vier kaarten op tafel? 

Zo nee, wordt de kaart weggelegd en zo ja, wordt de kaart omgeruild. Dan pakt de 

pedagogisch medewerker een kaart van de stapel en bepalen zij weer gezamenlijk of deze 

wordt neergelegd. Als de kaarten op zijn, liggen er vier kaarten op tafel die het kind het best 

omschrijven (pedagogisch medewerker- en ouderperspectief).  

Stap 3: Pedagogisch medewerker en ouder gaan in gesprek over de eerste eigenschap: 

wanneer en hoe zie je deze eigenschap bij het kind? Hierbij wordt uitgegaan van zowel het 

ouderperspectief als het pedagogisch medewerker-perspectief, aangezien beiden het kind in 

een andere setting hebben ervaren.  

Stap 4: De pedagogisch medewerker draait het kaartje om, waarna de volgende vragen 

worden besproken:  

- Wat kan de pedagogisch medewerker/gastouder doen?  

- Wat kunnen ouder en pedagogisch medewerker samen doen?   

Stap 3 en 4 worden herhaald voor alle vier de kaartjes.  

Stap 5: Tot slot kunnen zowel ouder als pedagogisch medewerker een blanco kaart inzetten 

als deze een bepaalde eigenschap van het kind mist: Wat ik ook nog wil zeggen over mijn 
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kind… Waarna de blanco kaart wordt omgedraaid en de twee vragen worden besproken door 

ouder en pedagogisch medewerker. 

 

De Kenmerken 

• Ervaart snel/vaak negatieve emoties, zoals frustratie, verdriet, boosheid en angst 

• Blij/vrolijk/positief humeur 

• Angstig/snel bang   

• Zelfverzekerd  

• Verlegen  

• Extravert  

• Makkelijk te kalmeren / te troosten 

• Moeilijk te kalmeren / te troosten 

• Gevoelig voor aanrakingen, zoals gezicht schoonmaken, luier verschonen, haar 

kammen 

• Heeft geen moeite met aanrakingen, zoals gezicht schoonmaken, luier verschonen, 

haar kammen 

• Moeite met grote veranderingen  

• Gaat makkelijk om met grote veranderingen  

• Moeite met veel geluiden en indrukken om zich heen 

• Heeft geen moeite met veel geluiden en indrukken om zich heen 

• Terughoudend met vreemden  

• Is niet terughoudend met vreemden  

• Kan eigen gedrag en emoties reguleren (peuter) 

• Heeft moeite met gedrag en emoties reguleren (peuter) 
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• Reageert open op nieuwe prikkels 

• Trekt zich terug van nieuwe prikkels 

• Beleeft veel plezier aan intense activiteiten 

• Beleeft minder plezier aan intense activiteiten 

• Beleeft veel plezier aan rustige activiteiten  

• Beleeft minder plezier aan rustige activiteiten  

• Gemiddeld niveau van welbevinden, soms extra vrolijk  

• Gemiddeld niveau van welbevinden, soms minder vrolijk  

• Hoog activiteitsniveau  

• Laag activiteitsniveau  

• Reageert vaak impulsief 

• Reageert vaak terughoudend  

• Raakt erg snel gefrustreerd  

• Raakt niet snel gefrustreerd  

 

 

 

 

 


