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Aanwijzingen voor het invullen van de zelfevaluatie-tool (kleurplaat). 

1. Zorg dat er voor elk kind een blanco kleurplaat beschikbaar is. 

2. Als de kinderen (bijna) klaar zijn met de activiteit, nodig ze dan als volgt uit om 
een kleurplaat in te vullen:  

Wij willen graag weten hoe jij vindt dat het gegaan is. Kan je dat inkleuren? 
 
Hier zie je verschillende rijen plaatjes. Kleur per rij het plaatje in zoals jij vindt 
dat je hebt gewerkt. Van elke rij plaatjes hoef je maar één plaatje in te kleuren.  

Je kan daarbij kiezen van ‘een beetje’ (aan de binnenkant) tot ‘veel’ (aan de 
buitenkant). 

Vul daarna ook de achterkant in.  
 
3. Deel kleurpotloden/viltstiften uit en laat de kinderen hiermee inkleuren. 

4. Vraag de kinderen ook om de achterkant in te vullen (graag controleren). 

5. Elk kind moet individueel inkleuren, dus niet laten samenwerken tijdens het 
invullen. Zorg ervoor dat de kinderen tijdens het invullen niet door andere 
kinderen gestoord worden. Bijv. verspreiden over de ruimte en/of niet allemaal 
tegelijk laten inkleuren, maar wanneer ze even niets te doen hebben. 

6. Neem de ingevulde kleurplaten in en controleer hierbij of ze volledig zijn 
ingekleurd en ingevuld. Vul per sessie bij minstens één kleurplaat het hokje ‘IN TE 
VULLEN DOOR BEGELEIDER’ volledig in en nummer de overige kleurplaten door. 

7. Bewaar de ingevulde kleurplaten zolang op een veilige plek en overhandig ze 
persoonlijk aan een van de onderzoekers van de HvA. 

 

De zelfevaluatie-tool voldoet vanwege het anoniem invullen aan de AVG-
richtlijnen. De met deze tool verzamelde gegevens zijn dus niet te herleiden naar 
individuen. Zie er daarom op toe dat de kinderen niet hun naam op het formulier 
noteren. Gebeurt dit toch, dan deze graag verwijderen of onherkenbaar maken. 

Bij vragen kun je contact opnemen met Tom van Eijck van de HvA: 06 21155786, 
t.j.w.van.eijck@hva.nl, of Monique Pijls, m.h.j.pijls@hva.nl 
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